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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Δρ. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 ήταν Senior
Research Fellow στο Hellenic Observatory, London School of Economics και το 2009-2010
διετέλεσε SEESOX Visiting Fellow στο European Studies Centre, University of Oxford. Εχει
συνεπιμεληθεί μαζί με τον Θ. Βερέμη τον συλλογικό τόμο Is Southeastern Europe Doomed to
Instability?, Frank Cass, Λονδίνο 2002 και μαζί με τους R. Gunther και N. Διαμαντούρο τον
συλλογικό τόμο Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford University Press,
Oξφόρδη 2006. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες: Populism and bureaucracy, Notre Dame
University Press, Notre Dame, Indiana 1996, Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία, Σάκκουλας,
Αθήνα 1996, Η κορυφή του πελατειακού κράτους, Ποταμός, Αθήνα 2001 και

Κράτος και

μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη, Ποταμός, Αθήνα 2007.
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος ξεκίνησε να εργάζεται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ως υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος» την 1η Οκτωβρίου
2010. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κος Σωτηρόπουλος υλοποίησε τις
εξής δραστηριότητες:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Κατά το πρώτο τρίμηνο της θητείας του ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος επικεντρώθηκε σε
δραστηριότητες σχεδιασμού και προετοιμασίας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και ξεκίνησε τη
συλλογή των στοιχείων για την έκθεση με θέμα την ποιότητα της δημοκρατίας στα Βαλκάνια με
αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από τη μετάβαση στη δημοκρατία και στην οικονομία της
αγοράς, την οποία παρουσίασε στις 16 Φεβρουαρίου 2011 σε εκδήλωση στο Βελιγράδι.
Παράλληλα ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την προετοιμασία των «Αντιπαραθέσεων», μιας
σειράς συζητήσεων με θέμα τη μεταρρύθμιση διαφόρων τομέων δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα
σήμερα, καθώς και του επιμορφωτικού σεμιναρίου για δημοσιογράφους από την αλβανική και τη
σερβική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου με θέμα το ρόλο των ΜΜΕ στην αποσόβηση ή την
προώθηση συγκρούσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2011.
Τέλος, συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνεδρίου με τίτλο Reaching out to the
Balkans in times of crisis που συνδιοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ και Woodrow Wilson International
Center for Scholars στις 12 και 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Τον Ιανουάριο του 2011 ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος, συμμετείχε μαζί με τις ερευνήτριες του
ΕΛΙΑΜΕΠ Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Ντία Αναγνώστου, στην προετοιμασία της συμμετοχής
του ΕΛΙΑΜΕΠ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δύο
ερευνήτριες θα αναλάβουν το νομικό σκέλος της μελέτης, ενώ ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ανέλαβε
να μελετήσει το ίδιο θέμα από πλευράς πολιτικής ανάλυσης, με έμφαση στη διαφθορά στη
σύγχρονη Ελλάδα. Αυτή η πρόταση έρευνας, που φέρει τον συντετμημένο τίτλο ‘Anticorrup’,
συνυποβλήθηκε μαζί με άλλους ευρωπαίους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε και θα
αρχίσει να υλοποιείται από το 2012.
Τον ίδιο μήνα ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ετοίμασε πρόταση ανακοίνωσης στο πανευρωπαϊκό
συνέδριο πολιτικής επιστήμης του European Consortium for Political Research, το οποίο είχε
προγραμματιστεί για τις 23-27 Αυγούστου 2011, στο Ρέϋκιαβικ της Ισλανδίας. Η πρόταση
(abstract) είχε ως θέμα τα αίτια και την εξέλιξη της κρίσης στην Ελλάδα, με κεντρικό ερώτημα τις
διασυνδέσεις ανάμεσα στην τρέχουσα οικονομική κρίση και την κρίση διακυβέρνησης από τη
μετάβαση και την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα (1974) έως σήμερα, με έμφαση στη
δεκαετία του 2000. (H εν λόγω πρόταση έγινε δεκτή από τους οργανωτές του συνεδρίου και ο
ερευνητής ταξίδεψε και συμμετείχε στο συνέδριο τον Αύγουστο του 2011.)
Στις 27 Ιανουαρίου 2011, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος δέχθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ γαλλίδα δημοσιογράφο
της Agence France-Presse και την ενημέρωσε για τις μεταρρυθμίσεις στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Toν Φεβρουάριο του 2011 (1-3 Φεβρουαρίου) ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ταξίδεψε στην Πρίστινα
(Κόσοβο). Συνάντησε δημοσιογράφους, ενδιαφερόμενους για το εργαστήριο ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο
είχε θέμα «ο ρόλος των ΜΜΕ στην επίλυση των κρίσεων» και το οποίο είχε προγραμματισθεί για
τον Μάρτιο του 2011, στην Αθήνα. Ενημερώθηκε επίσης από στελέχη του ΟΑΣΕ, της EULEX και
της διεθνούς κοινότητας που εδρεύουν στο Κόσοβο για τις εξελίξεις στην περιοχή.
Στις 9 Φεβρουαρίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος έκανε ομιλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Κέντρο
Πολιτικής Έρευνας, με θέμα την προσέγγιση του «ιστορικού θεσμισμού» στο πλαίσιο ημερίδας με
θέμα τις νέες προσεγγίσεις στην πολιτική επιστήμη.
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Στις 11 Φεβρουαρίου συμμετείχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ στην ημερίδα που οργάνωσαν η
Τράπεζα της Ελλάδος και το πρόγραμμα Southeast European Studies (SEESOX) της Οξφόρδης,
στο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα
Βαλκάνια και στην Ελλάδα.
Στις 14-17 Φεβρουαρίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ταξίδεψε, μαζί με τον ερευνητή Γιώρ.
Τζογόπουλο, εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Βελιγράδι. Εκεί συνάντησε σέρβους δημοσιογράφους,
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο εργαστήριο ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο είχε θέμα «ο ρόλος των
ΜΜΕ στην επίλυση των κρίσεων» (βλέπε αμέσως παραπάνω ταξίδι στην Πρίστινα). Επίσης
συνεργάστηκε με το Βelgrade Fund for Political Excellence, ένα ερευνητικό ίδρυμα ειδικευόμενο
σε θέματα εκδημοκρατισμού στα Βαλκάνια.
Στις 16 Φεβρουαρίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος εκφώνησε ομιλία στο Βελιγράδι (στο κτήριο του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) με θέμα τον εκδημοκρατισμό στα Βαλκάνια. Στην ομιλία του
παρουσίασε συγκρτικά στοιχεία αποτίμησης της ποιότητας της δημοκρατίας στα Βαλκάνια, 20
χρόνια μετά τη μετάβαση της περιόδου 1989-1991. Η ομιλία είχε οργανωθεί από το Βelgrade
Fund for Political Excellence.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Στις 10 Μαρτίου, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συνεργάστηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ

με την κ. Kristy

Hovanetz, αμερικανίδα ερευνήτρια, υπότροφο του German Marshall Fund, με το οποίο το
ΕΛΙΑΜΕΠ έχει τακτική συνεργασία. Σκοπός της συνάντησης με την υπότροφο ήταν η ενημέρωσή
της για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Στις 9-10-11 Μαρτίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συντόνισε το εργαστήριο με θέμα «ο ρόλος των
ΜΜΕ στην επίλυση των κρίσεων». Το εργαστήριο έλαβε χώρα στην Αθήνα και διοργανώθηκε από
το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του έργου “Early Warning Systems: from Analysis to Action”.
Συμμετείχαν συνολικά 15 δημοσιογράφοι από την Πρίστινα, το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ. Στο
τριήμερο αυτό, οι δημοσιογράφοι συνομίλησαν μεταξύ τους καθώς και με έλληνες και ξένους
ειδικούς σε θέματα ΜΜΕ που είχαν προσκληθεί στην Αθήνα για το σκοπό αυτό.
Στις 11 Μαρτίου οργάνωσε ομιλία του καθηγητή της Οξφόρδης Jan Zielonka με θέμα το ρόλο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Η ομιλία, την οποία προλόγισε ο Δημ. Α.
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Σωτηρόπουλος, έλαβε χώρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στις 24 Μαρτίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος οργάνωσε στο ΕΛΙΑΜΕΠ την παρουσίαση του
τελευταίου βιβλίου του Kerem Oktem, Angry Nation, Zed Books, London 2011. Ο συγγραφέας
του βιβλίου είναι ερευνητής σε θέματα Τουρκίας, έχει θέση ερευνητικού εταίρου του Κολλεγίου
St. Antony’s της Οξφόρδης και είχε προγραμματίσει να έρθει στην Αθήνα με την ευκαιρία της
έκδοσης του βιβλίου του. Ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος οργάνωσε αυτό το ειδικό σεμινάριο στο
ΕΛΙΑΜΕΠ και προλόγισε τον ερευνητή.
Επίσης τον Μάρτιο του 2011 ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ετοίμασε πρόταση έρευνας, μαζί με τον
Θαν. Ντόκο (Γεν. Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ), με θέμα τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Στις 13 Απριλίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε μαζί με άλλους ερευνητές σε συνάντηση
στο ΕΛΙΑΜΕΠ με κινέζικη αντιπροσωπεία διεθνολόγων οι οποίοι είχαν αφιχθεί στην Αθήνα από τη
Σαγκάη (Shangai Institute for International Studies – SIIS). Στη συνάντηση αυτή ο ερευνητής
παρουσίασε συνοπτικά τις θεσμικές και πολιτικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα.
Στις 18 Απριλίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συνεργάστηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ με τον νοτιοκορεάτη
δημοσιογράφο Minmo Jeong, o οποίος είχε αφιχθεί από τη Σεούλ προκειμένου να συλλέξει
πληροφορίες και υλικό για το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας (κράτος πρόνοιας).
Επίσης τον Απρίλιο του 2011 ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ετοίμασε μαζί με τις ερευνήτριες Χαρά
Κούκη και Χριστίνα Μοσχακλαϊδή, πρόταση έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την
πολιτική εκπαίδευση – πολιτική εκπαίδευση σέρβων, κοσοβάρων και μαυροβούνιων μαθητών και
μαθητριών λυκείου. Η πρόταση αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
μαθητών και μαθητριών σε θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας και είχε προταθεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ
από ΜΚΟ ειδικευμένη σε θέματα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ που εδρεύει στο Νόβι Σαντ. Η πρόταση
τελικά εγκρίθηκε και θα αρχίσει να υλοποιείται στην Αθήνα και στο Νόβι Σαντ από το 2012.
ΜΑΙΟΣ 2011
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Στις 10 Μαϊου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε, μαζί με ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε νέα
συνάντηση με κινεζική αντιπροσωπεία η οποία έλαβε χώρα στο ΕΛΙΑΜΕΠ,

με σκοπό την

ενημέρωσή τους για την κρίση στην Ελλάδα.
Στις 26 έως 28 Μαϊου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος μετέβη στην Οξφόρδη και συμμετείχε σε συνέδριο
με θέμα την κρίση στην Ελλάδα με τίτλο “Whose Crisis?”. Το συνέδριο είχε οργανωθεί από το
πρόγραμμα Southeast European Studies (SEESOX) της Οξφόρδης. Ο ερευνητής έκανε ομιλία με
θέμα τις μεταρρυθμίσεις της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπό
το φώς της τρέχουσας κρίσης.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Την 1 Ιουνίου, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε, μαζί με τον Θαν. Ντόκο (Γεν. Διευθυντή του
ΕΛΙΑΜΕΠ), σε γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων της Μεγ. Βρετανίας,
το οποίο έλαβε χώρα στη Βρετανική Πρεσβεία.
Στις 16-18 Ιουνίου, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος, συμμετείχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε διεθνές
συνέδριο που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες με θέμα την κοινωνική πολιτική. Το συνέδριο είχε
διοργανωθεί από το ερευνητικό δίκτυο RECWOWE (Reconciling Work and Welfare) στο οποίο
συμμετέχει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο ερευνητής εκφώνησε ομιλία με θέμα την επίδραση των ευρωπαϊκών
θεσμών και πολιτικών σε τρείς τομείς πολιτικής στην Ελλάδα (απασχόληση, συντάξεις, κοινωνική
πρόνοια).
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
Επίσης τον Ιούνιο ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος ετοίμασε μαζί με τη Στέλλα Λαδή πρόταση του
ΕΛΙΑΜΕΠ για μια συγκριτική ανάλυση των αλλαγών σε τέσσερις τομείς δημόσιων πολιτικών στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η πρόταση κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Αριστεία» της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και αναμένεται η αξιολόγησή της.
Καθ’ όλο το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος, συμμετείχε ως
επιστημονικός συντονιστής στη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Αντιπαραθέσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ» οι
οποίες λάμβαναν χώρα ανά μήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
(Σοφοκλέους 1-3, Αθήνα).
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Στις 7-9 Ιουλίου ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε στο συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ για την κρίση
στην Ευρωζώνη το οποίο έλαβε χώρα στον Πόρο.
Στις 14 Ιουλίου 2011, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος παρουσίασε σε σεμινάριο στο ΕΛΙΑΜΕΠ το άρθρο
του με θέμα τις αλλαγές στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας 1981-2010, το οποίο είχε μόλις
δημοσιευτεί στο συλλογικό τόμο των Paolo Graziano, Sophie Jacquot και Bruno Palier Palgrave,
eds., The EU and the Domestic Politics of Welfare State Reforms, Palgrave, London 2011.
Τέλος, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2011, ο Δημ. Α. Σωτηρόπουλος δημοσίευσε άρθρα γνώμης
στην εφημ. Το Βήμα της Κυριακής (30 Ιανουαρίου, 20 Μαρτίου, 2 και 24 Ιουλίου)
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