
 

 

 

 

News Flash 

16 Φεβρουαρίου 2016  16 February 2016  
   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
To ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
της μεταναστευτικής κρίσης με νέες 
δημοσιεύσεις:  
 

 Σε κείμενό του στο Europe’s World o 
Δρ. Θάνος Ντόκος αναλύει την 
ευρωπαϊκή πολιτική και τις δυνατότητες 
Ελλάδας και Τουρκίας 

 Το 17ο Δελτίο του Δελτίου Μέσης 
Ανατολής – Μεσογείου επικεντρώνεται 
στο ρόλο της Τουρκίας  

 Σε άρθρο της στο περιοδικό 
AFKAR/IDEAS του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για τη Μεσόγειο η Δρ. 
Αγγελική Δημητριάδη σχολιάζει την 
ευρωπαϊκή στρατηγική 

 
Άλλες δημοσιεύσεις 
 

 Νέο τεύχος του περιοδικού Southeast 
European and Black Sea Studies  

 Κείμενο Εργασίας του Δρος Δημήτρη 
A. Σωτηρόπουλου για την ποιότητα της 
δημοκρατίας στα Βαλκάνια 

 Ενημερωτικό Σημείωμα του Δρος 
Θεόδωρου Τσακίρη για τις σχέσεις 
Τουρκίας – Ισραήλ 

 Ενημερωτικό Σημείωμα του κου 
Ελευθέριου Μαστροθεόδωρου για την 
κρίση της Υεμένης 
 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Σεμιναρίου του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι διαθέσιμο το 
υλικό από το 12ο Σεμινάριο που 
πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς. 

 
ELIAMEP is on the frontline of the migration and 
refugee crisis with new publications:  
 
 

 In his Europe’s World article Dr Thanos 
Dokos focuses on the European policy and 
the possibilities for Greece and Turkey  
 

 The 17th Middle East-Mediterranean 
report focuses on the role of Turkey 

 
 In her article published in 

AFKAR/IDEAS Journal of the European 
Institute of the Mediterranean Dr 
Angeliki Dimitriadi comments on the EU 
strategy  
 

 
Other publications  
 

 New issue of Southeast European and 
Black Sea Studies Journal  

 Working Paper by Dr Dimitri A. 
Sotiropoulos on the quality of democracy 
in the Balkans 

 Briefing note by Dr Theodore Tsakiris 
on relations between Turkey and Israel  

 Briefing Note by Eleftherios 
Mastrotheodoros on the Yemen crisis 

 
 
Also, the website of the European Seminar of 
ELIAMEP offers material from the 12th Seminar 
which took place in Delphi. 

  

  
  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 
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