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Απολογισμός
Ποιοι είμαστε

Το 1988, μια μικρή ομάδα πανεπιστημιακών, πρώην
στρατιωτικών και διπλωματών, καθώς και δημοσιογράφων, με
πρωτεργάτες τους Θ. Βερέμη, Γ. Βαληνάκη και Θ. Ντεγιάννη,
ίδρυσαν το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής κα Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός
ανεξάρτητου φορέα που θα προωθούσε τη μελέτη και το
διάλογο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας,
εστιάζοντας στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, το ΕΛΙΑΜΕΠ μετονομάστηκε
σε Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, διατηρώντας
όμως το γνωστό πλέον ακρωνύμιο.
Με την αλλαγή του ονόματος, το ΕΛΙΑΜΕΠ αναγνώριζε την
τεράστια σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, έκανε σαφή
τη διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκής και παραδοσιακής εξωτερικής
πολιτικής και ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά το πεδίο των
δραστηριοτήτων του.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός
οργανισμός που εργάζεται για την παραγωγή και διάδοση
τεκμηριωμένης γνώσης, προσφέρει ένα βήμα διαλόγου και
αποτελεί ταυτόχρονα ένα παράθυρο ανοικτό στον κόσμο
εκτός ελληνικών συνόρων. Πιστεύει στην πολυφωνία και
αρνείται τη μισαλλοδοξία. Η ιστορία του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί
μια υπόσχεση αισιοδοξίας, ότι η πρωτοβουλία, η συνεργασία,
ο εθελοντισμός και η σκληρή δουλειά τελικά ευοδώνονται.

Οι επικεφαλής

Ναύαρχος Θεόδωρος Ντεγιάννης
Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής
Καθηγητής Θάνος Βερέμης
Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης
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Διαφάνεια στη χρηματοδότηση του
Η μόνη περιουσία του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι τα ιδιόκτητα γραφεία
του. Την οφείλει στη γενναιοδωρία δύο μεγάλων ελληνικών
ιδρυμάτων ( Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος). Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν έχει εξασφαλισμένους πόρους
από πουθενά. Για κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει
πρέπει να βρει τα απαιτούμενα χρήματα. Βασίζεται επίσης
στην εθελοντική εργασία πολλών.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα
στην Ελλάδα και από συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα
στο εξωτερικό. Πολλά ερευνητικά προγράμματα
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από
συμμετοχή σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς.
Στο παρελθόν, το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ υποστηρίχθηκε
οικονομικά από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας,
ενώ πρόσφατα προγράμματα και δράσεις του Ιδρύματος
έχουν υποστηριχθεί από φορείς όπως: Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας
του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Friedrich Ebert Stiftung,
Konrad Adenauer Stiftung, European Research Council,
διαΝΕΟσις, κ.α.
Μεγάλοι Ευεργέτες

Διεθνή Ετήσια Σεμινάρια Χάλκης Ξεκίνησαν το 1990 στο νησί της
Χάλκης που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως χώρος ειρήνης
και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Καθιερώθηκαν ως ένα από τα
σημαντικότερα «θερινά εκπαιδευτικά σχολεία για νέους ηγέτες» από
την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας. Τα σεμινάρια της Χάλκης
άφησαν ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα.
Ετήσια Ευρωπαϊκά Σεμινάρια Δεκατέσσερα μέχρι σήμερα σε
διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, που συγκεντρώνουν επίλεκτες
προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της διανόησης και των
μέσων μαζικής ενημέρωσης από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν
σε βάθος θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
Ετήσια Διάλεξη Ένας θεσμός που έχουν τιμήσει πρώην
πρωθυπουργοί, όπως οι Carl Bildt και Mario Monti, οι Joschka Fischer,
Richard Holbrooke, Pascal Lamy, Lord Patten, καθώς επίσης και
οι Νικηφόρος Διαμαντούρος, Βύρων Θεοδωρόπουλος, Πέτρος
Μάρκαρης και Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος.
Λευκή Βίβλος Το 2016 δημοσιεύεται η Λευκή Βίβλος για την
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια. Εξετάζει τις
στρατηγικές επιλογές στα μεγάλα θέματα και προτείνει ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πολιτικής. Είναι ένα εξαιρετικά
φιλόδοξο έργο που επιχειρεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό.
Journal of Southeast European & Black Sea Studies Αποτελεί την
επίσημη επιστημονική επιθεώρηση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξεκινά το 2001,
δημοσιεύεται τέσσερις φορές το χρόνο και συμπεριλαμβάνεται στο
ISI Social Science Citation Index (SSCI). Συνδέεται άμεσα με το
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης που μελετά τις χώρες της
βαλκανικής μας γειτονιάς.
Πρόγραμμα για το Μέλλον των Σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας Το
ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα (20162019) μαζί με 14 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Παρατηρητήριο για την Κρίση Δημιουργήθηκε το 2013 με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη συνέχεια
του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. Εκδίδει μελέτες οικονομικού κυρίως
περιεχομένου, διατηρεί χωριστή ιστοσελίδα με ευρεία ενημέρωση,
οργανώνει συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Δημοσίευσε πρόσφατα
μελέτες με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και τη
δημόσια διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης.
Πρόγραμμα Μετανάστευσης Αποτελεί έναν από τους πιο
δυναμικούς ερευνητικούς τομείς του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το Ίδρυμα
συμμετέχει ως συντονιστής ή εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά
προγράμματα και εκπονεί σημαντικό αριθμό επιστημονικών μελετών
- στη βάση έρευνας πεδίου - με στόχο να προσφέρει ρεαλιστικές
προτάσεις για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης στην Ελλάδα και
την ΕΕ.
Πολιτισμός, Tαυτότητα, Θρησκεία. Ερευνητική ομάδα του
ΕΛΙΑΜΕΠ διερευνά τις σχέσεις θρησκείας με την πολιτική, το δίκαιο,
την εθνική και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σε
θέματα όπως η θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία, ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο ρόλος της
θρησκείας στη διαδικασία ασύλου.

Επιτεύγματα & διακρίσεις
• Bράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών για
το σύνολο του έργου του (2017)
Διμερείς Συναντήσεις Στρατηγικού Διαλόγου με ινστιτούτα
από Αυστρία, Γερμανία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία και Ρωσία, όπως και
οι Διεθνείς Συναντήσεις Ύδρας σε συνεργασία με την Βρετανική
Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο. Από το 2015, το ΕΛΙΑΜΕΠ
συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Διάλογο Mercator, μια ευρωπαϊκή
πλατφόρμα διαλόγου με 150+ βουλευτές από 25+ χώρες.
New Pact for Europe Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή
διαβούλευση, πρωτοβουλία οκτώ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και
δεξαμενών σκέψης, για τη διαμόρφωση ενός Νέου Συμφώνου για την
Ευρώπη που οδήγησε στην εκπόνηση δύο Εκθέσεων (2014 και 2017).
Συντονίζει την ελληνική εκπροσώπηση στις εθνικές, διεθνικές και
πανευρωπαϊκές δημόσιες συζητήσεις και συναντήσεις.
Marshall Memorial Fellowship Program Από το 2000, το
ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνει το συντονισμό του Marshall Memorial
Fellowship Program στην Ελλάδα. Το German Marshall Fund χορηγεί
πάνω από 100 υποτροφίες κάθε χρόνο σε νέους Ευρωπαίους και
Αμερικανούς δημοσιογράφους, εκπροσώπους του επιχειρηματικού
και πολιτικού κόσμου καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών.
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Λειτουργεί
από το 2009 και αποτελεί ένα από τα 17 κέντρα στην Ελλάδα που
επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση των πολιτών,
προσφέροντάς πολύπλευρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για
ευρωπαϊκά θέματα.
College of Europe, Bruges Από το 2003, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει
την ευθύνη για την επιτροπή επιλογής Ελλήνων υποψηφίων για το
Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπρυζ, Βέλγιο.
Ερευνητική έδρα με την υποστήριξη του ιδρύματος Ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου. Προωθεί την έρευνα γύρω από διαχρονικά ζητήματα
εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.
Μαθητικές προσομοιώσεις ευρωπαϊκών οργάνων από το Europe
Direct του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στην πιο πρόσφατη, το 2018, οργάνωσε
προσομοίωση των ευρωπαϊκών οργάνων με θέμα την προσφυγική
κρίση, στην οποία συμμετείχαν 25 σχολεία από όλη την Ελλάδα, σε
συνεργασία με το Εργαστήρι Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
του ΕΚΠΑ, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα και τη διαΝΕΟσις.
Πρόγραμμα θεσμικής συνεργασίας Το 2004 ξεκινά μια
προσπάθεια στενότερης συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το δίκτυο διευρύνεται στη συνέχεια για να συμπεριλάβει πρεσβείες,
επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους φορείς.
Εθελοντισμός Από την πρώτη μέρα, το ΕΛΙΑΜΕΠ έδωσε μεγάλη
σημασία στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, φοιτητών και ερευνητών,
που συνδυάστηκε με την εθελοντική προσφορά. Αποτελούν σήμερα
τους καλύτερους πρεσβευτές του ΕΛΙΑΜΕΠ εντός και εκτός
συνόρων.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ στα ΜΜΕ Αναγνωρίζεται από δημοσιογράφους σε
όλο τον κόσμο ως μια πηγή αξιόπιστης ενημέρωσης και ποιοτικών
αναλύσεων. Πολλά διεθνή ΜΜΕ έχουν τα τελευταία χρόνια
δημοσιεύσει συνεντεύξεις ή άρθρα των ερευνητών του Ιδρύματος.

• Ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα με ερευνητικό πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας (ERC) στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών,
• Το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του 2015 επιλέχθηκε ως
“success story” από την ΕΕ.
• Το ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται ανάμεσα στους 5 πρώτους
φορείς στην Ελλάδα που έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό
έργων και χρηματοδότησης στις Κοινωνικοοικονομικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2013).
• Βραβείο Golden Star από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πρόγραμμα “Communicating EU Values across Greece”
του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τι λένε για μας
Το ΕΛΙΑΜΕΠ υπηρετεί την σκληρή αλήθεια
που συχνά πολλοί αρνούνται.
Καλλιεργεί τον υγιή προβληματισμό,
ενθαρρύνει την αυτοκριτική
και προάγει την αυτογνωσία.
Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα
που μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες σε πολιτικές,
να μιλούν ελληνικά ενώ σκέφτονται ευρωπαϊκά,
και όχι το αντίθετο.
Ιvan Krastev
Συγγραφέας του βιβλίου Μετά την Ευρώπη

Tι κάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ

Το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα,
θεματικά και γεωγραφικά:

•

Διεξάγει έρευνα και διαχειρίζεται/συμμετέχει σε μεγάλα
ερευνητικά προγράμματα.

•

Ελληνική εξωτερική πολιτική

•

Ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές

•

Συμβάλλει και ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και τη
δημόσια συζήτηση σε θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής
πολιτικής.

•

Διεθνής και περιφερειακή ασφάλεια και επίλυση
συγκρούσεων

•

Παρέχει έγκυρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση, αναλύσεις
και προτάσεις δημόσιας πολιτικής.

•

Διατλαντικές σχέσεις

•

Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

•

Χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου

•

Θρησκεία και πολιτισμός

•

Παγκοσμιοποίηση, κρίση και μεταρρυθμίσεις

•

Διαχείριση της μετανάστευσης

•

Κλιματική αλλαγή

•

Γεωπολιτική της ενέργειας

•

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων

•

Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ασκήσεις
προσομοίωσης.

•

Συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, όπως:
EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium
Promoting the European network of independent
non-proliferation and disarmament think tanks

To ΕΛΙΑΜΕΠ σε αριθμούς
Περιοχές
ερευνητικού ενδιαφέροντος

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

400+
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Ν.Α. Ευρώπη &
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Συμμετοχή νέων
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Μέση Ανατολή
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με Ινστιτούτα
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