
 

 

 

 

News Flash 

16  Ιουνίου 2016  16 June 2016  
   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
Το νέο βιβλίο του Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη,  
Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ Ιn Defense of Europe. 
Can the European project be 
saved? κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τον 
εκδοτικό οίκο Oxford University Press. 
 
Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ οργάνωσε πρόσφατα 
ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα: 
Προκλήσεις και Προοπτικές» στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Νέο Σύμφωνο για την 
Ευρώπη». Aκόμα, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του ερευνητικού 
προγράμματος MEDMIG σχετικά με τις 
προσφυγικές διαδρομές της Ανατολικής 
Μεσογείου.  
 
Tέλος, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο 
καινούριο ερευνητικό πρόγραμμα 
FEUTURE που έχει σκοπό την ανάλυση των 
σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας. 
 
Άλλες Δημοσιεύσεις  
 

 Μονογραφία από κοινού ΕΛΙΑΜΕΠ-
CIDOB για την ελληνική κρίση και την 
ΕΕ 

 Ανάλυση του Θάνου Ντόκου στο 
Chatham House για την Ελλάδα και το 
βρετανικό δημοψήφισμα  

 Κείμενο Εργασίας του Γεώργιου 
Κολυβά για το μέλλον της ευρωζώνης  

 Ενημερωτικό Σημείωμα της Βέρας 
Τίκα για την πιθανή κατάργηση των 
θεωρήσεων διαβατηρίων για τους 
πολίτες του Κοσόβου 

 Ενημερωτικά Σημειώματα των 
Hovhannes Nikoghosyan, Leyla 
Aliyeva και Παναγιώτας Μανώλη για 
τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

 Aνάλυση της Ελένης Παναγιωταρέα 
στο IFRI για την ελληνική κρίση  

 Ανάλυση του Δημήτρη Α. 
Σωτηρόπουλου στο Clingendael για 
την Ελλάδα και την Κοινωνική Ευρώπη 

 Έρευνα για την  εφαρμογή του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασύλου με τη συμμετοχή της Αγγελικής 
Δημητριάδη 

 
The new book Ιn Defense of Europe. Can the 
European project be saved? authored by 
Professor Loukas Tsoukalis, President of 
ELIAMEP, is being published these days by 
Oxford University Press.  
 
Our Foundation organized on the 8th of June a 
public debate on ‘The future of the EU and 
Greece: Challenges and Perspectives’ in the 
framework of the ‘New Pact for Europe’ project. 
In addition, the research findings of the 
MEDMIG project analysing the Eastern 
Mediterranean refugee route were presented at 
a public event. 
 
 
 
 
Furthermore, ELIAMEP participates in 
FEUTURE research project which aims at 
analysing relations between the European Union 
and Turkey.  
 
Other Publications  
 

 Joint monograph by ELIAMEP - CIDOB 
on the Greek crisis and the EU  
 

 Chatham House Analysis by Thanos 
Dokos on Greece and the UK referendum 
 

 Working paper by Georgios Kolyvas on 
the future of the eurozone  

 Briefing Note by Vera Tika on the EC 
proposal to abolish the visa regime for 
Kosovars 
 

 Briefing Notes by Hovhannes 
Nikoghosyan, Leyla Aliyeva and 
Panagiota Manoli on the Nagorno-
Karabakh conflict 

 IFRI analysis by Eleni Panagiotarea on 
the Greek crisis 

 Clingendael analysis by Dimitri A. 
Sotiropoulos on Greece and Social Europe 

 Research project on the 
implementation of the Common 
European Asylum System with 
contribution by Angeliki Dimitriadi 
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Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 

  

  

  
  
  
  

 


