
 

 

 

 

News Flash 

21 Ιανουαρίου 2015  21 January 2015 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναλύσει 
τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα, το ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησε την 
Ετήσια Διάλεξή του με ομιλητή το γνωστό 
συγγραφέα, με μεγάλη διεθνή αναγνώριση, 
Πέτρο Μάρκαρη. Η διάλεξη του κ. Μάρκαρη 
«Κρίση και εύκολες λύσεις» είναι διαθέσιμη 
σε μαγνητοσκόπηση. 
 
Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ 
Δρ. Θάνος Ντόκος συμμετείχε σε μελέτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνοντας 
τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να 
γίνει ξανά ένα κέντρο δημοκρατιών.  
 
Ακόμα, το Ερευνητικό Πρόγραμμα 
Grassrootsmobilise του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε 
συζήτηση με θέμα «Θρησκεία, Eθνική 
Tαυτότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», 
με εισηγητή τον Heiner Bielefeldt, Ειδικό 
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ελευθερία της Θρησκείας ή της Πίστης. Το 
βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο 
εδώ. 

 
Within its interest to analyse economic and 
political developments in Greece ELIAMEP 
organised its Annual Lecture with the well-
known, internationally acknowledged writer, 
Petros Markaris as a speaker. The title of the 
lecture was: 'Crisis and easy solutions'.  The 
video of the event is available here. 
 
 
 Additionally, Director General of ELIAMEP Dr 
Thanos Dokos has contributed to a Council of 
Europe study on how the Council can become 
again a ‘club of democracies’.  
 
 
Also, ELIAMEP Grassrootsmobilise Research 
Programme  organised a public event with 
Heiner Bielefeldt, UN Special Rapporteur on 
Freedom of Religion or Belief & Professor of 
Human Rights and Human Rights Politics at the 
University of Erlangen-Nürnberg as keynote 
speaker. The video of the event is available 
here. 
 

  

  
Δημοσιεύσεις Publications 

   

 Ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου στη 
σειρά «Θέσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ» για την 
ουκρανική κρίση 
 

 Κείμενο Εργασίας της Δρος 
Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου για την 
ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων 
στη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ 

 
 Άρθρο του Καθηγητή Γιώργου 

Παγουλάτου στο Social Europe για την 
ανάγκη τόνωσης της ανάπτυξης στην 
Ευρώπη 
 

 Κείμενο Εργασίας του Δρος Άγγελου 
Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
 

 Έκθεση αποτελεσμάτων του 
δημοσίου διαλόγου: «Μετάβαση σε 

 ELIAMEP Thesis by Dr Thanos Dokos on 
the Ukrainian Crisis 
 
  

 Working Paper by Dr Evangelia 
Psychogiopoulou examining the 
integration of cultural considerations in 
EU law and policies 

 
 Social Europe article by Professor 

George Pagoulatos on why growth 
should be boosted in Europe 

 
 

 Working Paper by Dr Angelos 
Giannakopoulos on developments in 
Eastern Mediterranean  
 

 Final results report on 'Transition to a 
Green Greece ]2010-2020[' public 
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μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[  
 

 Κείμενο Εργασίας του κ. Αναστάση 
Βάλβη για τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ 

dialogue 
 

 Working Paper by Mr Anastasis Valvis 
on the NGOs and the media 
 
 

 
 
 

  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 
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