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Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 



Ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, στον οποίο απονεμήθηκε η θέση για το ακαδ. έτος 

2010-2011, ξεκίνησε να εργάζεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Κατά 

τη διάρκεια του πρώτου έτους της υποτροφίας του ασχολήθηκε με τον τρόπο 

κάλυψης της ελληνικής κρίσης από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 

μελέτη του δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2010 στη σειρά ‘working papers’ του 

ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο ερευνητής ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη συγγραφή βιβλίου 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα εκδοθεί από τον οίκο Ashgate στο 

Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2012. Το βιβλίο θα αναλύει την εικόνα της Ελλάδας 

στα ξένα ΜΜΕ τα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ, δηλαδή από 

τον Οκτώβριο του 2009 ως το Σεπτέμβριο του 2011.   

 

Παράλληλα, ο  υπότροφος σε συνεργασία με το αναπληρωτή καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον Δρα. Γιάννη Αρμακόλα, 

επιβλέπει την πραγματοποίηση μιας επιπρόσθετης έρευνας για τον τρόπο 

κάλυψης της ελληνικής κρίσης από τα βαλκανικά ΜΜΕ, ειδικότερα από τον 

Τύπο της Αλβανίας, της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας  και της Σερβίας. Επίσης, εκπονεί τη δεύτερη μελέτη του στο 

ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία αφορά τον τρόπο που τα ελληνικά ΜΜΕ αντιλαμβάνονται το 

Μνημόνιο και ιδίως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής.  Η εργασία αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από τα 

Χριστούγεννα του 2011.  

 

Συνεργασία με το European Council on Foreign Relations (ECFR) 

 

Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010, ο ερευνητής συνεργάστηκε με το European 

Council on Foreign Relations, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μία προσπάθεια 

αποτίμησης του βαθμού σύγκλισης της εξωτερικής πολιτικής των 27 κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αφορούσε τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου για διάφορους τομείς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

πάνω στη βάση συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες των ελληνικών Υπουργείων 

Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν 



το Μάρτιο του 2011 από το European Council on Foreign  Relations    στο βιβλίο με 

τίτλο: European Foreign Policy Scorecard – 2010. 

 

Συνεργασία με το Freie Universität 

 

Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010, το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το 

γερμανικό πανεπιστήμιο Freie Universität πραγματοποίησε δεκαήμερο χειμερινό 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την άσκηση πολιτικής σε καιρό κρίσεων. Ο Δρ. 

Τζογόπουλος δίδαξε στο σεμινάριο αυτό για το ρόλο των ΜΜΕ, συμμετέχοντας, 

ταυτόχρονα στην οργάνωσή του μαζί με τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα και 

τη γερμανική υπηρεσία ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD).  

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο Early Warning Systems 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΛΙΑΜΕΠ στο διεθνές ερευνητικό έργο “Early 

Warning Systems: from Analysis to Action”, το οποίο συντονίζεται από την 

International Alert, ο υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη συνέβαλε στον 

επιστημονικό συντονισμό και τη διοργάνωση δύο συνεδρίων στην Αθήνα στις 

αρχές του 2011. Το πρώτο αφορούσε την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο και 

πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Φεβρουαρίου.  Σκοπός του ήταν ο εντοπισμός 

των υπαρχόντων κινδύνων και η διατύπωση προτάσεων για τον περιορισμό του 

προβλήματος από ειδικούς ακαδημαϊκούς και πολιτικούς του χώρου. Το δεύτερο 

ήταν ένα εργαστήρι με τη συμμετοχή νεών δημοσιογράφων από τη Σερβία και το 

Κόσοβο και έλαβε χώρα από τις 9 ως τις 12 Μαρτίου.  Στόχος ήταν η ελεύθερη 

ανταλλαγή απόψεων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για αυξημένη 

συνεργασία μεταξύ τους στο εγγύς μέλλον.  Ο ερευνητής συνεργάζεται αυτή την 

περίοδο με τους εκπροσώπους του έργου στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο 

αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης των συμπερασμάτων των 

προαναφερθέντων συνεδρίων σε οργανισμούς της ΕΕ.  

 

Έγκριση ερευνητικής πρότασης 



 

Τον Απρίλιο και Μάιο του 2011, ο Δρ. Τζογόπουλος σε συνεργασία με το 

αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Σωτηρόπουλο 

συμμετείχαν στη σύνταξη πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την 

υλοποίηση ενός διασυνοριακού προγράμματος πολιτικής αγωγής για μαθητές 

Λυκείου από τη Σερβία, το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο.  Η πρόταση εγκρίθηκε 

και θα αρχίσει να υλοποιείται από την άνοιξη του 2012.  Βασικός εταίρος του 

ΕΛΙΑΜΕΠ θα είναι το κέντρο δημοσιογραφίας του Νόβι Σαντ.  

 

Συναντήσεις με κινεζικές αντιπροσωπείες  

 

Από τον Απρίλιο ως το Σεπτέμβριο του 2011, ο  υπότροφος του Ιδρύματος 

Μποδοσάκη συμμετείχε στις ενημερωτικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με αντιπροσωπείες από πέντε ερευνητικά κέντρα 

της Κίνας. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου με μέλη από το 

Ινστιτούτο Διεθνών Ερευνών της Σανγκάη (SIIS). Η δεύτερη και η τρίτη στις 12 

και 26 Μαΐου με αντιπροσωπείες από την Κινεζική Πολιτική Συμβουλευτική 

Επιτροπή (CPPCC) και την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Κίνας (CASS) 

αντίστοιχα. Η τέταρτη έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου με απεσταλμένους της 

Κεντρικής Σχολής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και, τέλος, η πέμπτη 

στις 6 Σεπτεμβρίου με μέλη του τμήματος Πολιτικού Σχεδιασμού του Κινεζικού 

ΥΠΕΞ.  Στις συναντήσεις παρουσίασε συνοπτικά τις πολιτικές όψεις της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ενώ ασχολήθηκε και με θέματα ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής.  

 

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια του ΕΛΙΑΜΕΠ  

 

Ο ερευνητής συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε το  ΕΛΙΑΜΕΠ.  Σε 

αυτά περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - η διμερής ελληνοτουρκική συνάντηση 

(7-8 Οκτωβρίου 2010), το  συμπόσιο για την οικονομική κρίση και τα Βαλκάνια 

(12-14 Νοεμβρίου 2010) και αυτό για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη, το οποίο  



έλαβε χώρα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Πόρο (7-9 

Ιουλίου 2011). Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ο μεταδιδακτορικός υπότροφος, 

πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πολιτικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίες έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.  

 

Ομιλίες σε συνέδρια – ημερίδες – συναντήσεις  

 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011, ο υπότροφος του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη πραγματοποίησε εισηγήσεις στις ακόλουθες ημερίδες, 

συνέδρια και συναντήσεις:  

 

- Πανεπιστήμιο Westminster, ‘Ο αντιαμερικανισμός και η ευρωπαϊκή κοινή 

γνώμη’, 13 Σεπτεμβρίου 2010 

- Πανεπιστήμιο Leeds, ‘Αναγέννηση του νεοσυντηρητισμού;’ 16 

Σεπτεμβρίου 2010, 5o ετήσιο συνέδριο του φορέα British International 

Student Association για την αμερικανική εξωτερική πολιτική  

- ΕΛΙΑΜΕΠ, ‘Η ελληνική πολιτική πραγματικότητα’, 11 Οκτωβρίου 2010, 

ομιλία σε φοιτητές του Franklin College (Ελβετία) 

- Πανεπιστήμιο Αθηνών, ‘Τα ΜΜΕ και ο νεοσυντηρητισμός’, 29 Οκτωβρίου 

2010, ομιλία στο συνέδριο ‘Europe and the Media’ 

- Υπουργείο Εξωτερικών, ‘Τα ΜΜΕ και η κρίση’, 7 Δεκεμβρίου 2010, 

συνδιοργάνωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Freie Universität και της γερμανικής 

πρεσβείας στην Αθήνα  

- Πανεπιστήμιο Κορίνθου, ‘Ελληνική εξωτερική πολιτική και κοινή γνώμη’, 

25 Ιανουαρίου 2011, ομιλία στους φοιτητές του προπτυχιακού τμήματος 

διεθνών σχέσεων  

- Πανεπιστήμίο Liverpool, ‘O αμερικανικός Τύπος και ο νεοσυντηρητισμός’, 

29 Ιανουαρίου 2011, στο συνέδριο ‘Communicating War in the Media and 

Arts’ 



- Ινστιτούτο Θερβάντες, ‘Κοινή γνώμη και εξωτερική πολιτική: οι 

περιπτώσεις Ελλάδας και Ισπανίας’, 29 Μαρτίου 2011, στο συνέδριο 

‘Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαδικασίες εξευρωπαϊσμού στην ΕΕ’ 

- Πανεπιστήμιο Πειραιά, ‘Τα ΜΜΕ και η πολιτική στα Βαλκάνια’, 27 Μαΐου 

2011, ημερίδα του Balkan Beyond Borders 

- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ‘Η ελληνική εικόνα στο εξωτερικό’, 31 

Μαΐου 2011, συνδιοργάνωση ΕΛΙΑΜΕΠ και Ένωσης Ακολούθων Τύπου 

(ΕΝΑΤ) 

- ΕΛΙΑΜΕΠ, ‘Τα ΜΜΕ και η ελληνική κρίση’, 6 Ιουλίου 2011, ομιλία σε 

Ελληνοαμερικανούς  υποτρόφους του προγράμματος Reinventing Greece  

- ΤΕΙ Ιονίου (Αργοστόλι), ‘Η εικόνα της ελληνικής κρίσης στα ΜΜΕ’, 29  

Αυγούστου 2011, ομιλία στο πλαίσιο του θερινού εκπαιδευτικού σχολείου 

του ΤΕΙ Ιονίου 

 

Σχολιασμός σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ  

 

Τέλος, ο ερευνητής προσεκλήθη αρκετές φορές ως αναλυτής και σχολιαστής σε 

ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ πάνω σε θέματα όπως η οικονομική κρίση, τα ΜΜΕ, 

τα ελληνοτουρκικά, το Σκοπιανό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.  Όσον 

αφορά το ελληνικό πεδίο, συνεργάστηκε με τη ΝΕΤ, το Vima FM, το ραδιόφωνο 

του ΑΝΤ1, τον 9.84 και τον Real FM . Όσον αφορά τα διεθνή ΜΜΕ, έχει 

παραχωρήσει συνεντεύξεις στο Associated Press, το Reuters, το France 24 και το 

Euronews. Επίσης, ανά χώρα αλφαβητικά: στην Independent (Αγγλία), στις BILD 

και Tagespiegel (Γερμανία), στο L’Express (Γαλλία), στην El Pais (Ισπανία), στην 

Berlingske (Δανία), στην Swiss National TV (Ελβετία), στο IRINN TV (Ιράν), στο 

περιοδικό Globus (Κροατία), στο Channel 5 και την εφημερίδα Utrinski Vesnik 

(Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), και στο United Daily 

News (Ταϊβάν).  

 


