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Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων καλύπτει τις δραστηριότητες του Δρος 

Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή Ιδρύματος Μποδοσάκη, για 

το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 ως τις 31 Αυγούστου 2012. Κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου έτους της υποτροφίας του ασχολήθηκε με τον τρόπο 

κάλυψης της ελληνικής κρίσης από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

εμπλουτίζοντας την έρευνα που είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη 

ακαδημαϊκή χρονιά. Ερχόμενος σε επικοινωνία με βρετανικούς εκδοτικούς 

οίκους, πέτυχε συμφωνία με τον Ashgate για την έκδοση βιβλίου με τίτλο: The 

Greek Crisis in the Media: Stereotyping in the International Press. Το βιβλίο, το οποίο 

είναι σε διαδικασία εκτύπωσης, θα εκδοθεί τους πρώτους μήνες του 2013. Στις 

πρώτες σελίδες του γίνεται ειδική μνεία στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, χάρη στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα στο ΕΛΙΑΜΕΠ.  

 

Ο  υπότροφος έχει, επίσης, ξεκινήσει νέα μελέτη με θέμα την απεικόνιση των 

αραβικών εξεγέρσεων στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός από τη 

συγγραφή κειμένου πολιτικής για την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει έλθει σε 

συνεννόηση με τον ίδιο βρετανικό οίκο (Ashgate) ώστε να εκδοθεί νέο βιβλίο με 

τίτλο: Global Representations of the Arab Revolts. H τρέχουσα έρευνα θα έχει 

ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2013. Ακόμα, ο Γ. Τζογόπουλος ετοιμάζει 

μελέτη σχετικά με τις ελληνοκινεζικές σχέσεις, που θα είναι διαθέσιμη τους 

πρώτους μήνες του 2013 ενώ συμμετέχει ενεργά στην έκδοση του διμηνιαίου 

δελτίου που εκδίδει το ΕΛΙΑΜΕΠ για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο (Middle 

East Mediterranean Report).  

 

Παράλληλα  με τα ερευνητικά του καθήκοντα ο υπότροφος είναι αρχισυντάκτης 

της ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στις αρμοδιότητές του εντάσσεται η ανάδειξη 

του έργου του Ιδρύματος και η καλύτερη προώθησή του σε συνεργασία με τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, η αρχειοθέτηση του 

ήδη υπάρχοντος ηλεκτρονικού υλικού ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα του 

ΕΛΙΑΜΕΠ ανά τομέα. 



Συνεργασία με το European Council on Foreign Relations (ECFR) 

 

Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, 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 2012 από το European Council on Foreign  Relations    στο βιβλίο με 

τίτλο: European Foreign Policy Scorecard – 2011. O Γ. Τζογόπουλος είχε συμμετάσχει 

στην έρευνα αυτή το 2010 και επελέγη ξανά από το European Council on Foreign 

Relations για το 2011.  

 

Δημοσιεύσεις:  

 

- US Foreign Policy in the European Media: Framing the Rise and Fall of 

Neoconservatism (I.B. Tauris, London, New York) 

- ‘It’s Germany Stupid: The Greek-German Misunderstanding’ in Germany as 

viewed by other member states, EPIN Paper, No. 33, June 2012 

- ‘Can the Image of Greece change?’ in Foreign Affairs - Hellenic edition, April 

2012 

- ‘Time Running out for Greece: Blaming Germany instead of implementing 

Reforms, Südeuropa Mitteilungen, Vol. 4, September 2012 

- ‘Experiencing an Unprecedented Crisis: The Stalemate in Greece’ in L’Europe 

en Formation Special Issue  

- Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, 

Ενημερωτικό Σημείωμα, ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιανουάριος 2012 

- Η ελληνική κρίση από δημοσιογραφική σκοπιά, Ενημερωτικό Σημείωμα, 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Δεκέμβριος 2011 

 



Συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Early Warning Systems: from 

Analysis to Action  

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Early Warning Systems: from 

Analysis to Action, στο οποίο συμμετέχει το ΕΛΙΑΜΕΠ,, ο υπότροφος του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη συνέβαλε στον επιστημονικό συντονισμό και τη 

διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου της Χάλκης το καλοκαίρι του 2012 (7 ως 10 

Ιουνίου) με θέμα  το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη νοτιανατολική Ευρώπη 

για την πρόληψη των συγκρούσεων. Σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής 

χρονιάς ο ερευνητής συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους του της συντονίστριας 

οργάνωσης (International Alert) στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο αναζητώντας 

αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης των συμπερασμάτων της έρευνας. 

Συμμετείχε σε δύο τέτοιες προσπάθειες με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το Μάιο του 2012.  

 

Ομιλίες σε συνέδρια και πανεπιστήμια 

 

- Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, «Τύπος και Κυπριακό», 7 Νοεμβρίου 

2011 

- Ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, 

Βυζαντινό Μουσείο: «Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η 

δημοκρατία», 10 Νοεμβρίου 2011 

- Πανεπιστήμιο Cambridge, «Η ελληνική κρίση», 8 Μαρτίου 2012 

- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νίκαιας, «Είναι η Ελλάδα ειδική περίπτωση;» 23 

Μαρτίου 2012 

- Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, «Οι ελληνοκινεζικές σχέσεις», 11 Απριλίου 

2012 

- Albanian Council on Foreign Relations, Τίρανα, «Η ελληνική κρίση και η 

Αλβανία» 25 Απριλίου 2012  

- Συνέδριο Ιδρύματος FHIMADES, Μελίγια, «Προκλήσεις στα ελληνικά 

σύνορα: ο αντίκτυπος για την κοινή γνώμη»  



- Συνέδριο της Εταιρείας Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης, Μόναχο, «Τα 

ΜΜΕ και η Κρίση» 3 Ιουλίου 2012  

 

Επίσης, ο υπότροφος επελέγη από το γερμανικό ίδρυμα Atlantik Forum στην 

ομάδα των «young leaders» και προσεκλήθη σε τετραήμερο συνέδριο στη 

Γεωργία από τις 17 ως τις 20 Ιουνίου 2012. Επίσης, επελέγη από το ίδρυμα Anna 

Lindh να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο στην Κωσταντινούπολη από τις 29 

Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου 2012.  

 

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 MME, 

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

αφορά το ελληνικό πεδίο, συνεργάστηκε με τη ΝΕΤ, το Vima FM, την Ημερησία, 

τον Ελεύθερο Τύπο και τις ιστοσελίδες capital.gr και aixmi.gr. Όσον αφορά τα 

διεθνή ΜΜΕ, έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις στα δίκτυα: Associated Press, 

Reuters, al Jazeera, France 24, Russia Today και ΒΒC. Επίσης, ανά χώρα στα: ABC, 

Australian Financial Review, Sydney Morning Herald (Aυστραλία), Österreichischer 

Rundfunk and oe.24.at (Aυστρία), Exame (Bραζιλία) European Voice, L’ Echo and 

Le Soir (Bέλγιο), BBC, CNBC, The Independent and The Times (Bρετανία), Capital 

Daily (Bουλγαρία), CBS radio (Καναδάς), Diario Financiero (Χιλή), CCTV, CNTV, 

China Business News and China Daily (Κίνα), Globus and Nova TV (Κροατία), 

Berlingske, Danish National TV, Danish Radio, National News Agency and Politiken 

(Δανία)  France 24, Radio France, Radio France International, L’Express and Le 

Figaro (France), Dnevnik, Utriski Veskin and Kanal 5 (FYROM), Bild, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, RTL, Tagespiegel and ZDF (Γερμανία), de Volkskrant and 

www.nu.nl (Holland), Népszabadság (Ουγγαρία), , IRINN TV (Iράν), Irish Times 

and RTÉ (Iρλανδία), ADN Kronos, Il Corriere della Sera, Lettera43 and Rai Radio 

(Iταλία), Kyodo News, Sankei Shimbun and TBS News (Ιαπωνία), Lithuanian Public 

Radio (Λιθουανία) Milenio Semanal (Μεξικό), Gazeta Wyborcza, Polish radio, 

http://lt.webwombat.com/lt.php?3248


POLSAT, Rzeczpospolita  (Πολωνία) Dagsavisen (Nορβηγία), TVI and Sabado 

(Πορτογαλία), Cadena SER, El Pais,  Diari ARA, La Razon, La Vanguardia 

(Ισπανία), Sverige Radio (Sweden) La Liberté, Neue Zürcher Zeitung, Italian radio, 

Radio Suisse Romande and Schweizer Fernsehen (Ελβετία), ΤRΤ (Τουρκία) 

Ukranian Investment Magazine (Ουκρανία) US Today and Washington Times 

(ΗΠΑ).  

 

 

  

 


