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Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων καλύπτει τις δραστηριότητες του Δρος 

Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ με την 

υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που υλοποιήθηκαν από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2012 ως τις 31 Αυγούστου 2013.  

 

Κατά την ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ο Δρ. Τζογόπουλος, 

συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα στο ΕΛΙΑΜΕΠ 

στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής. Το Μάιο 

του 2013 εκδόθηκε στο βρετανικό εκδοτικό οίκο Ashgate  το 

δεύτερο βιβλίο του με τίτλο The Greek Crisis in the Media: 

Stereotyping in the International Press. Για το συγκεκριμένο 

βιβλίο έχουν γίνει, μεταξύ άλλων, αναφορές, κριτικές και παρουσιάσεις στο 

Βήμα της Κυριακής, την ιστοσελίδα protagon, την αγγλική έκδοση της 

Καθημερινής, το δίκτυο Deutsche Welle και το Times Higher Education. Ο Δρ. 

Τζογόπουλος μίλησε επίσης για το θέμα του βιβλίου τον Ιανουάριο 2013 στο 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νίκαιας.  

 

Παράλληλα, ο Γιώργος Τζογόπουλος συνέχισε την έρευνα του σχετικά με τη 

διεθνή απεικόνιση των αραβικών εξεγέρσεων με σκοπό την έκδοση βιβλίου, 

και πάλι  από τον οίκο Ashgate, με τίτλο Global Representations of the Arab 

Revolts. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει το 2014. Ο υπότροφος προσεκλήθει ήδη να 

παρουσιάσει τμήμα του έργου του σε διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γερμανικής Εταιρείας Διεθνών 

Σχέσεων, που θα διοργανωθεί στο Ραμπάτ από τις 14 ως τις 17 Νοεμβρίου 2013.   

 

Εκτός από το πεδίο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, ο Δρ. 

Τζογόπουλος ασχολήθηκε και με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. 

Για το θέμα αυτό έχει προσκληθεί να δώσει διάλεξη στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία 

του Ότσενχάουζεν στη Γερμανία στα τέλη Οκτωβρίου 2013.  

 

http://www.eliamep.gr/all-publications/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BC%CE%B5/
http://www.eliamep.gr/all-publications/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BC%CE%B5/


Όπως και τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, το 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012 ο Δρ. Τζογόπουλος 

συνεργάστηκε με το European Council on Foreign 

Relations (ECFR), 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 2013 από το European Council on Foreign  Relations  

στο βιβλίο με τίτλο European Foreign Policy Scorecard – 2012. O Δρ. Τζογόπουλος 

έχει επιλεγεί να λάβει μέρος στην έρευνα αυτή και για το επόμενο Scorecard 

2013.  

 

Ο υπότροφος συνεργάστηκε επίσης: 

 

 με το European Policy Centre (EPC) για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό 

την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 

(ΕΥΕΔ) από την οπτική γωνία της Ελλάδας (μαζί με την Δρα Ρουμπίνη 

Γρώπα).  

 με το Center for Liberal Strategies στη Σόφια, αναλύοντας την πολιτική 

των δεξαμενών σκέψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μαζί με την κ. Ντίνα 

Καρύδη) και  

 με το National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START), αναλύοντας την πολιτική της Ελλάδας για 

ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά (μαζί με το Γενικό Διευθυντή του 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρα Θάνο Ντόκο).  

 

Τέλος, συμμετείχε στο V-DEM project με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας 

της δημοκρατίας στην Ελλάδα σε ιστορική προοπτική. 



 

Το 2013 συμμετείχε επίσης στην προετοιμασία μιας διακρατικής 

ερευνητικής πρότασης με θέμα το ρόλο των ΜΜΕ, και ειδικά των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων. Η 

πρόταση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση από το 7ο 

Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη έγινε κατ’ 

αρχήν δεκτή και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της διαπραγμάτευσης.    

 

Ο Δρ. Τζογόπουλος προσεκλήθη επίσης αρκετές φορές ως αναλυτής και 

σχολιαστής σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ πάνω σε θέματα όπως η οικονομική 

κρίση, τα ΜΜΕ, τα ελληνοτουρκικά, το Σκοπιανό, οι εξελίξεις στη Μέση 

Ανατολή και η γερμανική πολιτική.  Σε εθνικό επίπεδο, συνεργάστηκε με  το 

ραδιόφωνο του Alpha, τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84,  το Κανάλι 9, το SBC, 

και τις ιστοσελίδες capital.gr, aixmi.gr και euractiv.gr. Όσον αφορά στα διεθνή 

ΜΜΕ, έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων, στα δίκτυα: Associated 

Press, ΒΒC,  Blomberg, Reuters, al Jazeera, France 24, Russia Today,  Columbia 

Journalism Review και Deutsche Welle.  Τέλος, άρθρα του εμφανίζονται συχνά 

στην αγγλική έκδοση της εφημερίδας Global Times της Κίνας. 

 

Τέλος, ο υπότροφος διατήρησε και την αρχισυνταξία της ιστοσελίδας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεύρυνση του ακροατηρίου του 

ΕΛΙΑΜΕΠ,  ώστε αυτό να μην απευθύνεται μόνον σε διαμορφωτές πολιτικής και 

την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά ευρύτερα στην κοινή γνώμη. Για το λόγο αυτό, 

ο Δρ. Τζογόπουλος συμμετείχε ενέργά και στην ανάπτυξη πολυμέσων για την 

ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και τη συστηματική χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook και Twitter) για τη διάδοση της γνώσης που παράγεται στο 

Ίδρυμα και την προώθηση του διαλόγου με το ευρύ κοινό. Επίσης, συμμετείχε 

ενεργά στην έκδοση του διμηνιαίου δελτίου που εκδίδει το ΕΛΙΑΜΕΠ για τη 

Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο (Middle East Mediterranean Report).  

http://www.eliamep.gr/
http://www.eliamep.gr/
https://www.facebook.com/pages/Hellenic-Foundation-for-European-Foreign-Policy-ELIAMEP/353479227756
https://twitter.com/eliamepgr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δημοσιεύσεις 2012-2013 

 

Βιβλία  

 

 The Greek Crisis in the Media: Stereotyping in the International Press, Ashgate, 

Farnham, 2013 

 

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

Neoconservatism, I.B. TAURIS, London-New York, 2012 

 

Ακαδημαϊκά άρθρα/Κείμενα Πολιτικής   

 

 ‘Οι γερμανικές εκλογές’, Κείμενο για το Παρατηρητήριο της Κρίσης του 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Σεπτέμβριος 2013 

 

 ‘Interpreting the Greek crisis: The British media perspective’, Greece and 

Britain since 1945 σε επιμέλεια του David Wills, Cambridge Scholars 

Publishing, τέλη 2013 

 

  ‘Is a Greek success story possible?’ Süddeuropa Mitteilungen, Σεπτέμβριος 

2013 

 

 ‘Griechische Politik und die Goldene Morgenröte’, Religion und Gesellschaft in 

Ost und West, Ιούνιος 2013  

 

 ‘Mediating a Greek success story?’ Άρθρο για την ιστοσελίδα του LSE: Euro 

Crisis in the Press 

 

 ‘Η άλλη όψη της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας’, Ενημερωτικό Σημείωμα 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Μάιος 2013 



 

 Με τη Ρούμπη Γρώπα, ‘Greece and the EEAS’, EPC Paper, No 33, Μάρτιος 

2013 

 

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

Formation Special Issue, Νοέμβριος 2012 

 

 ΄Problems at the Greek border: A challenge for security and public opinion, 

Journal of the 1st Seminar on EU External Borders, 2012 

 

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

Reforms’, Süddeuropa Mitteilungen, τεύχος 4, Σεπτέμβριος 2012 

 

Παραδείγματα από την παρουσία του υποτρόφου στα ΜΜΕ 

 

 Propping up teetering Europe necessary for China’s own interests,  

http://www.globaltimes.cn/content/781936.shtml#.UZSQ_KLTwyk 

 

 Return of terror shatters US sense of calm,  

http://www.globaltimes.cn/content/778636.shtml#.UZSQuKLTwyk 

 

 Germany faces challenge of wartime legacy,  

http://www.globaltimes.cn/content/776650.shtml#.UZSQXaLTwyk 

 

 European tremble for savings as EU picks wrong answers, 

http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/775342/Europeans-tremble-for-

savings-as-EU-picks-wrong-answers.aspx 

 

 The Iron Lady truly wasn’t for turning,  

http://www.globaltimes.cn/content/774754.shtml#.UZSPkKLTwyk 

 

http://www.globaltimes.cn/content/781936.shtml#.UZSQ_KLTwyk
http://www.globaltimes.cn/content/778636.shtml#.UZSQuKLTwyk
http://www.globaltimes.cn/content/776650.shtml#.UZSQXaLTwyk
http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/775342/Europeans-tremble-for-savings-as-EU-picks-wrong-answers.aspx
http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/775342/Europeans-tremble-for-savings-as-EU-picks-wrong-answers.aspx
http://www.globaltimes.cn/content/774754.shtml#.UZSPkKLTwyk


 Lessons for China amid fears for euro crisis, 

http://www.globaltimes.cn/content/772188.shtml#.UZSPLaLTwyk 

 

 No bright horizon for recession-hit US middle class despite Obama’s pledges,  

http://www.globaltimes.cn/content/768846.shtml#.UZSO7aLTwyk 

 

 British vote brings hopes for greater democracy throughout Europe, 

http://www.globaltimes.cn/content/767598.shtml#.UUBA-dbTwyk 

 

 Grim times mean bonanza for Greek's far right as Golden Dawn shines,  

http://www.globaltimes.cn/content/765400.shtml 

 

 Are Greek trade unions to blame for strikes blocking reform attempts?,  

http://www.globaltimes.cn/content/763724.shtml 

 

 How Greece sees China’s international role as a client and partner,  

http://www.globaltimes.cn/content/762681.shtml 

 

 Terror threatens Greece’s attempts to steer safe course through crisis,  

http://www.globaltimes.cn/content/758647.shtml 

 

 

 

 

 

 

http://www.globaltimes.cn/content/772188.shtml#.UZSPLaLTwyk
http://www.globaltimes.cn/content/768846.shtml#.UZSO7aLTwyk
http://www.globaltimes.cn/content/767598.shtml#.UUBA-dbTwyk
http://www.globaltimes.cn/content/765400.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/763724.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/762681.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/758647.shtml

