
 

 

 

 

News Flash 

18 Ιουνίου 2015  18 June 2015 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
Οι τελευταίες δημοσιεύσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ 
περιλαμβάνουν:  
 

 Την ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου 
στο Carnegie Europe για τις 
γεωπολιτικές επιπτώσεις ενός Grexit 
 

 Το κείμενο εργασίας του Δρος Νίκου 
Στέλγια για το Κυπριακό Ζήτημα  

 
 To Δελτίο Μέσης Ανατολής 

Μεσογείου για την 
πολυπολυτισμικότητα στον αραβικό 
κόσμο  

 
 Το Αλφαβητάρι της Μετανάστευσης  

 
 Το περιοδικό Southeast European and 

Black Sea Studies αφιερωμένο στις 
τουρκικές εκλογές  

 
 Την ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου 

στο Welt Trends για την ελληνική 
εξωτερική πολιτική και τη Μέση 
Ανατολή 

 
 Το κείμενο εργασίας της Δρος 

Φιλίππας Χατζησταύρου και του κ. 
Γιώργου Δικαίου για τον 
ευρωσκεπτικισμό στη Βρετανία 
 

 Το κείμενο εργασίας του Δρος 
Στέλιου Σταυρίδη και της Δρος 
Μαρίας Γιαννού για την 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την 
ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής προεδρίας  
 

 Το κείμενο εργασίας της Δρος 
Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου για τη 
χρήση της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού στον τομέα του πολιτισμού 
 

 Τις μελέτες περιπτώσεων του 
προγράμματος IRMA  
 

 

 
Recent publications of our Foundation 
include the following: 
 

 Analysis by Dr Thanos Dokos for 
Carnegie Europe on the geopolitical 
repercussions of a Grexit  
 

 Working pap by Dr Nikos Stelgias  on 
the  Cyprus Question 

 
 Middle East – Mediterranean Report on 

multiculturalism in the Arab World 
 
 
 

 ELIAMEP glossary on migration  
 

  Southeast European and Black Sea 
Journal devoted to the election in Turkey  
 
 

 Analysis by Dr Thanos Dokos on Welt 
Trends regarding Greek foreign policy 
towards the Middle East  
 

 
 Working paper by Dr Filippa 

Chatzistavrou and George Dikaios on 
euroscepticism in Britain  
 
 

 Working paper by Dr Stelios Stavridis 
and Dr Maria Gianniou on the Inter-
Parliamentary Conference on CFSP/CSDP 
during the Greek presidency 
 
 

 Working paper by Dr Evangelia 
Psychogiopoulou on the use of the open 
method of coordination in the field of 
culture 
 
 

 IRMA case studies  

  

  

http://www.eliamep.gr/?p=23071
http://www.eliamep.gr/?p=23071
http://www.eliamep.gr/?p=23025
http://www.eliamep.gr/?p=23029
http://www.eliamep.gr/?p=23029
http://www.eliamep.gr/?p=22958
http://www.eliamep.gr/?p=22855
http://www.eliamep.gr/?p=22855
http://www.eliamep.gr/?p=22950
http://www.eliamep.gr/?p=22950
http://www.eliamep.gr/?p=22674
http://www.eliamep.gr/?p=22674
http://www.eliamep.gr/?p=22674
http://www.eliamep.gr/?p=23020
http://www.eliamep.gr/?p=23020
http://www.eliamep.gr/?p=23020
http://www.eliamep.gr/?p=22866
http://www.eliamep.gr/?p=22866
http://irma.eliamep.gr/el/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82/
http://irma.eliamep.gr/el/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82/
http://www.eliamep.gr/?p=23071
http://www.eliamep.gr/?p=23071
http://www.eliamep.gr/?p=23025
http://www.eliamep.gr/?p=23029
http://www.eliamep.gr/?p=22958
http://www.eliamep.gr/?p=22855
http://www.eliamep.gr/?p=22855
http://www.eliamep.gr/?p=22950
http://www.eliamep.gr/?p=22950
http://www.eliamep.gr/?p=22674
http://www.eliamep.gr/?p=22674
http://www.eliamep.gr/?p=23020
http://www.eliamep.gr/?p=23020
http://www.eliamep.gr/?p=22866
http://www.eliamep.gr/?p=22866
http://irma.eliamep.gr/publications/case-studies/


 

 

 

 

  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 

  

  

  
  
  
  

 


