
 

 

 

 

News Flash 

                                                                                                                                                        15 June 2014 

  

Dear Friends of ELIAMEP, 
  

ELIAMEP organises during the months of July and September a 63 hours intensive and 
interactive training seminar comprised of 3 Thematic Cycles that analyse the fundamental 
economic and geopolitical parameters of the oil & gas industry with a particular focus on the 
regions of Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean. Every Thematic Cycle consists 
of seven (7) three-hour (3) presentations that will take place in ELIAMEP premises. Each 
Thematic Cycle Seminar will run for 7 consecutive working days from 5.30-8.30 pm during a 
time period agreed with the Seminar’s participants. 
 
 

Publications 

  

 
 Working Paper written by Mr John Sitilides analyses the American factor and geopolitics in 

Greek foreign policy  
 Working Paper written by Mr Pantelis Touloumakos focuses on main think tanks in 

Turkey 
 Working Paper written by Dr George Triantafyllou deals with KFOR and the provision of 

security in Northern Kosovo  
 MIDAS Policy Brief  written by Ms Danai Angeli and Professor Anna Triandafyllidou 

focuses on the costs and effectiveness of detention in the context of irregular migration 
policy  

 MIDAS Policy Brief written by Professor Anna Triandafyllidou, Dr Angeliki Dimitriadi, and 
MS Danai Angeli explores whether indefinite detention can  be Greece’s main policy tool to 
manage its irregular migrant population  
 

Additionally, Research Fellow of ELIAMEP Dr Filippa Chatzistavrou has contributed to the 
book The European Commission 1973-86 with chapters on the strategy of the Commission for the 
design and implementation of European policies, the relations between the Commission and 
COREPER, and the enlargements of 1981 and 1986. Dr Chatzistavrou and Ms Sofia Michalaki 
have also contributed to the EPIN study Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from 
the 2014 Elections to the European Parliament with their chapter ’Fragmented and Polarised: 
Greece ahead of European Elections 2014′  
 
We also remind you that ELIAMEP’s Crisis Observatory has launched a new website and can be 
contacted at: info@crisisobs.gr. Also, you can email:  see_programme@eliamep.gr for Balkan 
affairs, migration@eliamep.gr for migration issues and venetis@eliamep.gr for the Middle 
East Research Programme. 

 

With best wishes, 
The ELIAMEP Team 
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Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι  
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ  διοργανώνει κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Σεπτεμβρίου εντατικά 
διαδραστικά σεμινάρια 3 Θεματικών Κύκλων που αναλύουν τις εμπορικές, οικονομικές και 
γεωπολιτικές πτυχές της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου με ιδιαίτερη αναφορά 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής. Ευρώπης και  της Ανατολικής Μεσογείου. Κάθε Θεματικός 
Κύκλος αποτελείται από 7 διαλέξεις συνολικής διάρκειας 21 ωρών που θα λάβουν χώρα στα 
γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ.  
 

Δημοσιεύσεις 
 

 Κείμενο Εργασίας του κ. Ιωάννη Σιτιλίδη εξετάζει τον αμερικανικό παράγοντα και τη 
γεωπολιτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική  

 Κείμενο Εργασίας του κ. Παντελή Τουλουμάκου ασχολείται με τις βασικές δεξαμενές 
σκέψης της Τουρκίας 

 Κείμενο Εργασίας του Δρος Γιώργου Τριανταφύλλου αναλύει το ρόλο της Νατοϊκής 
Δύναμης του Κοσόβου στο Βόρειο Κόσοβο  

 Κείμενο Πολιτικής του προγράμματος MIDAS αναλύει τη σχέση του κόστους και της 
αποτελεσματικότητας της κράτησης. Συγγραφείς είναι η κ. Δανάη Αγγελή και η 
Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου 

 Κείμενο Πολιτικής του προγράμματος MIDAS επεξεργάζεται το ερώτημα αν μπορεί η 
επ'αόριστον κράτηση να αποτελέσει βιώσιμη πολιτική για την διαχείριση της παράτυπης 
μετανάστευσης. Συγγραφείς είναι η Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, η Δρ. Αγγελική 
Δημητριάδη και η κ. Δανάη Αγγελή  
 

Επίσης, η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου έχει συμβάλει στη συγγραφή 
του συλλογικού έργου The European Commission 1973-86  με τις ενότητες  για το ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαμόρφωση των πολιτικών και για τη σχέση Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής-Coreper. Μαζί με την κ. Σοφία Μιχαλάκη έχει ακόμα γράψει το κεφάλαιο 
«Fragmented and Polarised: Greece ahead of European Elections 2014» στη μελέτη του δικτύου 
EPIN: Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the European 
Parliament. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
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