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Ο Απόστολος Βετσόπουλος σπούδασε φιλολογία και ιστορία 
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη 
συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College 
London στους Τομείς Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Γεωγραφία 
της Μεσογείου, αποκτώντας ΜΑ “In Mediterranean Studies”. 
Ακολούθως, αφού κρίθηκε ικανός να εκπονήσει διδακτορική διατριβή με θέμα «The 
Economic Dimensions of the Marshall Plan in Greece, 1947-1952» στο Τμήμα 
Ιστορίας του University College London, πέτυχε να ανακηρυχθεί διδάκτωρ της 
Νεότερης και Σύγχρονης  Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Υπήρξε 
υπότροφος της Royal Historical Society στη Μ. Βρετανία και του Harry S. Truman 
Institute στις ΗΠΑ.  

Υπηρέτησε για είκοσι δύο έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως 
εκπαιδευτικός και παράλληλα, ως υποδιευθυντής για πέντε έτη στο Μουσικό 
Σχολείο Αγρινίου (2002-2007). Μετέπειτα, υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος 
Φιλολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι 
2007-2012 & Αγρίνιο 2012-2018), ενώ παράλληλα δίδαξε στο ΤΕΙ Μεσολογγίου 
επτά έτη (2003-2010) τα γνωστικά αντικείμενα «Ελληνικό Συνεταιριστικό Κίνημα», 
«Ελληνική Οικονομία» και «Συλλογικές δράσεις και Κοινωνικά κινήματα» και 
επιπλέον, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) επτά έτη (2008-2016) ως 
επιστημονικός συνεργάτης τα γνωστικά αντικείμενα «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» 
και «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης». Έχει συμμετάσχει σε πολλά 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι συγγραφέας τριών μονογραφιών: «Το 
Σχέδιο Μάρσαλ και η Ελλάδα», εκδόσεις «Gutenberg» (2007), «Ιστορία των 
Συνεταιρισμών στην Ελλάδα», εκδόσεις «γράμμα» (2016) και «Δοκίμια Μεσογειακής 
Ιστορίας», εκδόσεις «γράμμα» (2017). Έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους 
συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. 
Επίσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα του Ιδρύματος George C. Marshall Foundation 
στη Virginia των ΗΠΑ “Lessons of the Marshall Plan for Contemporary Post-Conflict 
Stabilization and Reconstruction” (2005-2006) για το έργο του Professor Barry 
Machado “In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Reconstruction 
Today” (2006).  

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Οικονομική 
Ιστορία της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ελλάδας και στην ανάπτυξη των 
Συνεταιρισμών στην Ελλάδα με έμφαση στους σχολικούς συνεταιρισμούς. Όσον 
αφορά στη διδακτική φιλολογικών μαθημάτων ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την 
Ιστορία και τα Αρχαία Ελληνικά σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ. Συνεργάστηκε με το 
ΙΕΠ ως επιμορφωτής Β΄ του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (2011) και 
ανέλαβε την εκπόνηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (2014). Στα προσωπικά του ενδιαφέροντα 
συγκαταλέγεται η Βυζαντινή Μουσική στην οποία απέκτησε Πτυχίο (1994), ενώ 
συμμετείχε ως χορωδός σε διάφορα ελληνικά και διεθνή Μουσικά festivals, όπως με 
την παραδοσιακή χορωδία και ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Αθηνών στις 
εκδηλώσεις «Μανώλης Καλομοίρης» της Σάμου (1999), καθώς και με τη χορωδία 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας (1994-1998).  
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