
 

 

 

 

News Flash 

1 Απριλίου 2016  1 Αpril 2016  
   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
Η Λευκή Βίβλος για την Εξωτερική 
Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια του 
ΕΛΙΑΜΕΠ είναι διαθέσιμη από τις Εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης. Το βιβλίο, το οποίο είναι σε επιμέλεια 
του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρος 
Θάνου Ντόκου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
κείμενο υψηλής στρατηγικής και αποπειράται 
να σκιαγραφήσει τους στόχους και τις 
σταθερές της ελληνικής εθνικής στρατηγικής, 
να ορίσει εταίρους και περιοχές υψηλού 
ενδιαφέροντος, προτεραιότητες, προβλήματα, 
απειλές, προκλήσεις και ευκαιρίες  
 
Άλλες δημοσιεύσεις 
 

 Κοινές προτάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ και 
Hellenic American Leadership Council 
(HALC) για την προσφυγική κρίση 

 Δελτίο Μέσης Ανατολής – Μεσογείου, 
18Ο τεύχος  

 Πέντε προτάσεις του Δρος Θάνου 
Ντόκου για την καλύτερη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης  

 Ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου στο 
Europe’s World για την Ευρώπη και την 
προσφυγική κρίση  

 Ανάλυση της Δρος Φιλίππας 
Χατζησταύρου και του κ. Olivier 
Passet στο DGAP για το ρόλο της 
Γαλλίας στην ελληνική κρίση 

 Κείμενο Πολιτικής του Δρος Σαράντη 
Κουγιού για το πώς το «brain drain» 
μπορεί να μετατραπεί σε «brain gain»  

 Κείμενο Εργασίας της Δρος Ντίας 
Αναγνώστου και της Δρος Έφης 
Φωκά για τον έμμεσο αντίκτυπο των 
αποφάσεων του ΕΔΑΔ στο εθνικό 
πλαίσιο  

 Κείμενο Εργασίας του Δρος 
Θεόδωρου Τσακίρη για την άρση των 
κυρώσεων στο Ιράν  

 Κείμενο Εργασίας της Δρος Σοφίας 
Καλαντζάκου για τη σινοευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα του 
περιβάλλοντος 

 Κείμενο Εργασίας της κ. Μαρίας-
Ελένης Αναστασοπούλου για τον 
πολιτικό λόγο της Χρυσής Αυγής   

 Κεφάλαιο της Δρος Αγγελικής 

 
ELIAMEP White Book on Greek Foreign Policy, 
Defence and Security is now available by I. 
Sideris Publications (in Greek). It is edited by 
Director General of ELIAMEP Dr Thanos Dokos 
and aims at constituting a high-level strategy 
textbook by outlining objectives of the Greek 
national strategy and defining partners and 
regions of high interest. In this context, relations 
of Greece with the EU and important countries 
are analysed while attention is also paid to the 
institutional framework of Greek foreign policy.  
 
 
Other publications  
 

 Joint proposals by ELIAMEP and the 
Hellenic American Leadership Council 
(HALC) on the refugee crisis  

 Middle East – Mediterranean Report, 
18th issue 

 Five proposals by Dr Thanos Dokos for 
a more efficient management of the 
refugee crisis 

 Europe’s World Analysis by Dr Thanos 
Dokos on the European Union and the 
refugee crisis  

 DGAP Analysis by Dr Filippa 
Chatzistavrou and  Olivier Passet on the 
role of France in the Greek crisis 

 
 Policy Paper by Dr Sarantis Kougiou on 

how 'brain drain' could be transformed 
into 'brain gain' 

 Working Paper by Dr Dia Anagnostou 
and Dr Effie Fokas on indirect effects by 
ECtHR judgments on the domestic scene  

 
 

 Working Paper by Dr Theodore 
Tsakiris on the day after in Iran following 
the lift of sanctions 

 Working Paper by Dr Sophia 
Kalantzakos on Sino-European 
cooperation on environmental issues 
 

 Working Paper by Ms Maria-Eleni 
Anastasopoulou on the political 
discourse of Golden Dawn 

 Chapter by Dr Angeliki Dimitriadi in a 
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Δημητριάδη για τη σχέση μεταξύ 
διακίνησης και σωματεμπορίας 
ανθρώπων σε μελέτη του CEPS 

CEPS study on the interrelationship 
between trafficking and irregular 
migration  
 

 
 

  

  
  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 
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