
 

 

 

 

News Flash 

24 Ιουλίου 2014  24 July 2014 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

Στο νησί της Χάλκης πραγματοποιήθηκε από 
τις 3 ως τις 6 Ιουλίου 2014 το 11ο Ευρωπαϊκό 
Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ σε 
συνεργασία με το European Policy Centre. 
Θέμα του φετινού σεμιναρίου ήταν: « 
Ολοκλήρωση ή Αποσύνθεση: Ποιος είναι ο 
δρόμος μπροστά για την Ευρώπη;» Μπορείτε 
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
 
Επίσης, o Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής 
Λουκάς Τσούκαλης προσεκλήθη από το 
Γερμανό υπουργό εξωτερικών, Δρα Frank-
Walter Steinmeier, να λάβει μέρος στην 
επίσημη δημόσια συζήτηση για τη γερμανική 
εξωτερική πολιτική και το διεθνή ρόλο της 
Γερμανίας. Με τίτλο «Review 2014 – A fresh 
Look at German Foreign Policy», η 
πρωτοβουλία του Βερολίνου έχει σκοπό τη 
συλλογή κριτικών απόψεων από 
προσωπικότητες εντός και εκτός Γερμανίας 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 
Συμμετέχοντας στη δημόσια συζήτηση του 
Auswärtiges Amt, ο κ. Λουκάς Τσούκαλης 
έγραψε το άρθρο: «The big European crisis can 
either make or break it!». 
 

From 3 until 6 July 2014 our Foundation – in co-
operation with European Policy Centre -
organised its 11th European Seminar at the 
island of Halki, near Rhodes. The theme of this 
year’s seminar was: ‘Integration or 
Disintegration? Which way forward for 
Europe’?  You can find material relevant to the 
11th European Seminar here. 
 
Additionally, President of ELIAMEP, Professor 
Loukas Tsoukalis, was invited by German 
Minister of Foreign Affairs, Dr Frank-Walter 
Steinmeier, to contribute to the official debate of 
the Foreign Ministry of Germany on foreign 
policy and the international role of Germany. 
This project has been conducted under the 
headline ‘Review 2014 – A fresh Look at 
German Foreign Policy’ and its aim is the 
collection of views by outstanding foreign policy 
experts and scholars. Contributing to the 
debate, Professor Loukas Tsoukalis wrote the 
article: ‘The big European crisis can either make 
or break it!’. 
 

  

  
Δημοσιεύσεις Publications 

   

 Άρθρο του Δρος Θάνου Ντόκου στο 
Europe’s World εστιάζει σε όσα μπορεί 
να περιμένει η Ουκρανία από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Κείμενο Εργασίας της Δρος Αγγελικής 
Δημητριάδη αναλύει τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στα θαλάσσια σύνορα της 
Ευρώπης. 

 Article written by Dr Thanos Dokos in 
Europe’s World explores what Ukraine can 
reasonably expect of the European Union.  
  

 Working Paper written by Dr Angeliki 
Dimitriadi focuses on management of 
maritime borders in Europe. 
 

 Κείμενο Εργασίας της Δρος Έφης Φωκά 
ασχολείται με τον πλουραλισμό και τις 
θρησκευτικές ελευθερίες σε 
περιβάλλοντα με ορθόδοξη πλειοψηφία. 

 Working paper written by Dr Effie Fokas 
focuses on pluralism and religious 
freedom in majority orthodox contexts. 

 Ενημερωτικό Σημείωμα της κ. 
Παναγιώτας Εμμανουηλίδου αναλύει την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην 
υπόθεση Fernández Martínez v. Spain. 

 Κείμενο Πολιτικής της Δρος Παναγιώτας 
Μανώλη ασχολείται με την περιφερειακή 

 Briefing Note written by Ms Panagiota 
Emmanouilidou analyses the recent 
judgment of the European Court of Human 
Rights in the case of Fernández Martínez v. 
Spain.  

 Commissioned Report written by Dr 
Panagiota Manoli deals with regional co-

http://europeanseminars.eliamep.gr/
http://www.review2014.de/en/external-view/show/article/in-der-schwersten-krise-europas-geht-es-ums-ganze.html
http://www.review2014.de/en/external-view/show/article/in-der-schwersten-krise-europas-geht-es-ums-ganze.html
http://europeanseminars.eliamep.gr/
http://www.review2014.de/en/external-view/show/article/in-der-schwersten-krise-europas-geht-es-ums-ganze.html
http://www.review2014.de/en/external-view/show/article/in-der-schwersten-krise-europas-geht-es-ums-ganze.html
http://europesworld.org/2014/06/15/tracing-the-origins-of-the-ukraine-crisis-should-the-eu-share-the-blame/#commentary-frame
http://europesworld.org/2014/06/15/tracing-the-origins-of-the-ukraine-crisis-should-the-eu-share-the-blame/#commentary-frame
http://www.eliamep.gr/?p=20159
http://www.eliamep.gr/?p=20159
http://europesworld.org/2014/06/15/tracing-the-origins-of-the-ukraine-crisis-should-the-eu-share-the-blame/#commentary-frame
http://europesworld.org/2014/06/15/tracing-the-origins-of-the-ukraine-crisis-should-the-eu-share-the-blame/#commentary-frame
http://www.eliamep.gr/?p=20159
http://www.eliamep.gr/?p=20159
http://www.eliamep.gr/?p=20093
http://www.eliamep.gr/?p=20093
http://www.eliamep.gr/?p=20252
http://www.eliamep.gr/?p=20252
http://www.bstdb.org/publications/Regional_Cooperation_in_the_Black_Sea.pdf
http://www.bstdb.org/publications/Regional_Cooperation_in_the_Black_Sea.pdf
http://www.eliamep.gr/?p=20252
http://www.eliamep.gr/?p=20252
http://www.bstdb.org/publications/Regional_Cooperation_in_the_Black_Sea.pdf
http://www.bstdb.org/publications/Regional_Cooperation_in_the_Black_Sea.pdf


 

 

 

 

συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα. 
 Έκθεση των Δρος Ρίτσας Παναγιώτου 

και κ. Αναστάση Βάλβη εξετάζει τον 
αντίκτυπο της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης στις σχέσεις της Ελλάδας με τα 
βαλκανικά κράτη. 

 Άρθρο του Δρος Θεόδωρου Τσακίρη στο 
LSE Ideas επικεντρώνεται στην την 
Ελλάδα και τη γεωπολιτική της 
ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 To 11ο τεύχος του Δελτίου Μέσης 
Ανατολής-Μεσογείου έχει ως βασικό 
θέμα ανάλυσής του τις εξελίξεις στην 
Τυνησία. 

operation in the Black Sea. 
 Report written by Dr Ritsa Panagiotou and 

Mr Anastasis Valvis concentrates on the 
impact of the current debt crisis on 
Greece’s politico-diplomatic and economic 
relations with its neighbours. 

 Article written by Dr Theodoros Tsakiris 
for LSE Ideas deals with Greece and 
energy geopolitics of the Eastern 
Mediterranean 

 The 11th issue of the Middle East-
Mediterranean Report focuses on 
developments in Tunisia. 

  

  

  
  
  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes, 
The ELIAMEP Team 
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