
 

 

 

 

News Flash 

11 Δεκεμβρίου 2014  11 December 2014 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου το ΕΛΙΑΜΕΠ θα 
πραγματοποιήσει την ετήσια διάλεξή του με 
ομιλητή το γνωστό συγγραφέα Πέτρο 
Μάρκαρη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις 19:00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.  
 
Ακόμα, το Παρατηρητήριο για την Κρίση του 
ΕΛΙΑΜΕΠ θα διοργανώσει το 2ο Ετήσιο 
Συνέδριο του με θέμα τις κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014, 
από τις 11:30 έως τις 20:45, επίσης, στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
 
Επιπροσθέτως, στις 8 Ιανουαρίου 2015 θα 
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής 
ομιλία και συζήτηση, με θέμα: «Θρησκεία, 
εθνική ταυτότητα και δικαιώματα του 
ανθρώπου» σε συνεργασία με το Ερευνητικό 
Πρόγραμμα Grassrootsmobilise. 
 
Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο 
ερευνητικό πρόγραμμα RAD Monitor. To 
πρόγραμμα θα αναλύσει τις διαδικασίες που 
οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση. Υπεύθυνη 
είναι η Δρ. Ντία Αναγνώστου. 

Our Foundation will organise its annual 
lecture on 18 December 2014. Well-known 
writer Petros Markaris will be the speaker. The 
lecture will take place at 19.00 at the French 
Institute in Greece. 
 
Additionally, the Crisis Observatory of ELIAMEP 
will organise its 2nd Annual Conference on 
the social consequences of the crisis in 
Europe and Greece on Tuesday, 16 December 
2014, between 11:30 and 20:45. The event will 
be also hosted by the French Institute of Greece  
 
 

Furthermore, a lecture and panel discussion, 
on religion, national identity and human 
rights will take place on 8 January 2015 at the 
Megaron Hall in co-operation with 
Grassrootsmobilise Research Programme  
 
 
Moreover, ELIAMEP participates in RAD 
Monitor Research Programme aiming at 
exploring pathways to radicalisation. Dr Dia 
Anagnostou will co-ordinate the research for 
Greece. 

  

  
Δημοσιεύσεις Publications 

   
 

 Ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου 
στις «Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ» για την 
Ουκρανική κρίση 

 Κείμενο Πολιτικής του Δρος 
Αλέξανδρου Κολοβού για την πολιτική 
διαστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια 
στην Ελλάδα 

 Κείμενο Εργασίας του Δρος 
Θεόδωρου Τσακίρη για το Κουρδικό 
πρόβλημα και την τουρκική πολιτική 
 

 Έκθεση του προγράμματος ΜΙΔΑΣ για 
την αξιολόγηση της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας των πολιτικών 
ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης 
στην Ελλάδα  

 Κεφάλαιο της Δρος Ελένης 
Παναγιωταρέα για την ελληνική 

 
 ELIAMEP Thesis by Dr Thanos Dokos on 

the Ukrainian crisis  
 

 Policy Paper by Dr Alexandros Kolovos 
on the European Space Policy and Security 
in Greece 
 

 Working Paper by Dr Theodore 
Tsakiris on Turkey and the Kurdish 
problem 

 
 MIDAS' report on cost-effectiveness of 

irregular migration control policies  in 
Greece 

 
 

 Chapter by Dr Eleni Panagiotarea in the 
study Europe-Surging Ahead published by 
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οικονομία στη   μελέτη του Ιδρύματος 
Αντενάουερ Ασίας/Σιγκαπούρης Europe-
Surging Ahead  

Konrad Adenauer Foundation 
(Asia/Singapore) 
 

 
  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 

  

  

  
  
  
  

 


