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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα αποτελούν την ελληνόγλωσση περιοδική έκδοση του Ι-

δρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Στόχος της έκδοσης αυτής υπήρξε ανέ-

καθεν η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της σύγχρονης έρευνας που επιτελείται 

στον ελληνικό χώρο γύρω από τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν τη Χερ-

σόνησο του Αίμου και ευρύτερα το χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσο-

γείου. Ιδιαίτερη μέριμνα δινόταν στο παρελθόν από την εκάστοτε Συντακτική Επι-

τροπή –και αυτή η παράδοση συνεχίζεται έως σήμερα–, εκτός από τα καταξιωμένα 

μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, να δί-

νεται η δυνατότητα, μέσω του περιοδικού, σε νέους κυρίως μελετητές, μεταπτυχια-

κούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές, να παρου-

σιάσουν στην κοινή γνώμη μέρος της επιστημονικής εργασίας τους.  

Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1980 και έως το 2004 

συνεχίστηκε ανελλιπώς η κυκλοφορία τους σε έντυπη μορφή. Από το 2014 και εξής, 

η έκδοσή τους μετατράπηκε σε ηλεκτρονική και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται μετά από την 

έγκριση από ομάδα επιστημονικών συνεργατών, Καθηγητών Πανεπιστημίου. Η Συ-

ντακτική Επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους τους επιστή-

μονες που συμμετέχουν με τα κείμενά τους στην παρούσα έκδοση, καθώς και σε ό-

λους όσοι λειτούργησαν ως κριτές αναλαμβάνοντας το βάρος της ανάγνωσης και έ-

γκρισης των κειμένων πριν τη δημοσίευσή τους. 
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