
 

 

 

 

News Flash 

11 Σεπτεμβρίου 2014  11 September 2014 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

Από τις 24 ως τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 τo 
ΕΛΙΑΜΕΠ και το Κέντρο Ενεργειακής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
διοργανώνουν την 2η Ετήσια Συνάντηση 
Ενεργειακής Ασφάλειας & Διπλωματίας. Η 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό την 
αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών & 
Ενέργειας της Ελλάδος.  
 
Επιπροσθέτως, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, 
από τις 9.00 μέχρι τις 17.00, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα 
διοργανώσει ημερίδα με θέμα: «Πολιτικές 
ένταξης των μεταναστών: 
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
αποτελέσματα». Η ημερίδα αυτή 
διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
ASSESS.  
  
Επίσης, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία 
υπόδειξης υποψηφίων για την επιλογή 
των υποτρόφων του προγράμματος 
Marshall Memorial Fellowship του German 
Marshall Fund of the US για το 2015. Η 
Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα και το 
ΕΛΙΑΜΕΠ θα λάβει μέρος στην επιλογή των 
Ελλήνων υποψηφίων.  
 
Ακόμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα συμμετάσχει στο 
Security Jam 2014. Πρόκειται για ένα φόρουμ 
στο οποίο συμμετέχουν σημαντικές δεξαμενές 
σκέψης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για 
ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Οι 
δέκα πιο σημαντικές προτάσεις πολιτικής του 
Security Jam 2014 θα παρουσιαστούν στη νέα 
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ 
 

Our Foundation and the Centre for Green 
Development and Energy Policy (University of 
Nicosia) will co-organise the 2nd Annual 
Meeting on Energy Security and Diplomacy. 
This Meeting will take place from 24 until 26 
September 2014 in the premises of the 
Representation of the European Commission in 
Greece.  

 
Moreover, ELIAMEP will organise a conference 
on ‘Integration Policies of Immigrants: 
Monitoring, evaluation and outcomes’ on 
Monday 29 September 2014 from 9:00 until 
17:00. The conference will take place in the 
framework of ASSESS project  
 
 
 
Additionally, the German Marshall Fund of the 
United States invites you to nominate 
potential fellows from Europe, including 
Greece. The Hellenic Foundation for European & 
Foreign Policy (ELIAMEP) will be involved in the 
selection of Greek applicants  
 
 
 
ELIAMEP is also a partner of the 2014 
Security Jam. The Security Jam focuses the 
brain power of thousands of experts around the 
world on key security issues. The Jam’s top 10 
recommendations will provide a roadmap for 
the new EU and NATO leaderships and will be 
presented to them at a high-level event in 
Brussels.  

  

  
Δημοσιεύσεις Publications 

   

 Κείμενο Εργασίας του Δρος Ιωάννη 
Αρμακόλα και του κου Αναστάσιου 
Βάλβη για την οικονομική κρίση και 
ελληνική εξωτερική πολιτική στα 
Βαλκάνια 
 

 Κείμενο Εργασίας του Δρος Δημήτρη 
A. Σωτηρόπουλου και του κου Άκη 
Σακελλαρίου για τη δημοκρατία στα 

 Working Paper by Dr Ioannis 
Armakolas and Mr Anastasios Valvis  on  
Greek foreign policy in the Balkans 
 
 
  

 Working Paper by Dr Dimitri A. 
Sotiropoulos and Mr Akis Sakellariou 
on democracy in Western Balkans  
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Δυτικά Βαλκάνια   
 

 Άρθρο της Καθηγήτριας Άννας 
Τριανταφυλλίδου και της Δρος 
Αγγελικής Δημητριάδη για την 
παράτυπη μετανάστευση και το ρόλο 
των Νότιων κρατών της ΕΕ 
 

 
 

 Μελέτη του Προγράμματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
ΕΛΙΑΜΕΠ για την προοπτική ένταξης 
των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ και την 
Ελληνική Προεδρία της ΕΕ 
 

 Μελέτη του Δρος Δημήτρη Α. 
Σωτηρόπουλου για την ελληνική 
κοινωνία πολιτών την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης  

 

 
 

 Article by Professor Anna 
Triandafyllidou and Dr Angeliki 
Dimitriadi on irregular migration and the 
role of Southern states 
 
 
 
 

 ELIAMEP΄s South-East Europe 
Programme report on the Western 
Balkan EU accession process and the 
Greek EU Presidency 
 
 

 Report by Dr Dimitri A. Sotiropoulos on 
Greek civil society during the economic 
crisis 

 
 
 

  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 
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