Καθηγητής Δρ. Κώστας Γουλιάμος
Συνοπτικό βιογραφικό
Ο Κώστας Γουλιάμος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1955. Από το 2014 κατέχει – μετά από
εκλογές – τη θέση του Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2016 είναι
Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κύπρου. Επί τετραετία (2009 – 2013) εκπροσωπούσε
την Κύπρο στο Συμβούλιο της Ευρώπης/Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Είναι ο μόνος Έλληνας ακαδημαϊκός που αναγορεύτηκε το 2013 σε Επίτιμο Καθηγητή στην
Κίνα (Lanzhou City University). Ερεύνησε και δίδαξε επί μια σχεδόν 15ετία τα γνωστικά
αντικείμενα της επικοινωνίας και του πολιτισμού σε κορυφαία πανεπιστήμια του Καναδά.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Β. Αμερική, διετέλεσε εκλεγμένος Γραμματέας του
διαπανεπιστημιακού και διαθεματικού Ινστιτούτου RUSELC ( 1992 - 1997) στον Καναδά.
Για πάνω από μια 30ετία συνολικά ερευνά και διδάσκει σε πανεπιστήμια της Β. Αμερικής και
της Ευρώπης, εκδίδοντας με κριτική προσέγγιση ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων, δοκιμίων,
κεφαλαίων και άρθρων επί ζητημάτων επικοινωνίας, πολιτισμού και πολιτικής.
Με βάση το θεωρητικό-ερευνητικό του έργο (που έγγραψε με τον Καθηγητή W. Anselmi
/University of Alberta/Canada), το επιστημονικό περιοδικό “University of Toronto Quarterly”
- που εκδίδεται από το University of Toronto (Canada) - τον κατέταξε στους «επίγονους της
Σχολής της Φρανκφούρτης».
Διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»
(European Social Survey), του πιο σημαντικού συγκριτικού ερευνητικού προγράμματος στην
ευρωπαϊκή ήπειρο, το οποίο για την καινοτομική, επιστημονική του μεθοδολογία κατέκτησε
το κορυφαίο βραβείο επιστημών Descartes στην Ευρώπη.
Τοποθετήθηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας της Κύπρου(2010-14) και
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κρατικών Αρχείων της Κύπρου (2012-2014).
Από το 2007 μέχρι σήμερα συμμετέχει στην European Commission/Research Directorate
General ως Μέλος του δικτύου European RTD Evaluation Network.
Επί μια 6ετία ( 2005-2011) ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του European Science
Foundation με έδρα το Στρασβούργο.
Υπήρξε ταυτόχρονα μέλος στην ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του σημαντικού
ευρωπαϊκού έργου "Publishing and the Ecology of European Research" (PEER).
Από το 2011 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στη Λευκωσία/Κύπρος.
Το 2010 τοποθετήθηκε Επίτιμο Μέλος του EUROPRIX Multimedia Awards /International
Center for New Media του University of Applied Sciences of Salzburg.
Έχει κυκλοφορήσει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, κεφαλαίων, άρθρων και δοκιμίων στη Β.
Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Μέρος του έργου του είναι σημείο αναφοράς και διδάσκεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα
σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Καναδά και της Λατινικής Αμερικής.
Συμμετείχε στην ομάδα ακαδημαϊκών που συνέγραψαν δύο World Reports επί θεμάτων
επικοινωνίας, πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης, που εκδόθηκαν το 1996 και το 1997
αντίστοιχα από το International Institute of Communication στο Λονδίνο.
Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής και έδωσε διαλέξεις ως Keynote Speaker (Κεντρικός
Ομιλητής) σε σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Μαζί
με συναδέλφους του εισήγαγε στη διεθνή βιβλιογραφία τον όρο «Marketing of War”.
Πρόσφατα βιβλία του είναι :
1. The Marketing of War in the Age of Neo-Militarism. Routledge - Series: Routledge
Advances in Sociology. New York & London: 2012 & επανέκδοση 2013 (με Χρ.
Κασιμέρη).
2. Political Marketing: Strategic Campaign Culture. Routledge: New York & London, 2013
( με Bruce Newman & A. Theocharous)
3. Το Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης. Σύγχρονοι Ορίζοντες: Θεσσαλονίκη-Αθήνα,
2014.
Μέρος της εργασίας του έχει μεταφραστεί στα Κινέζικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά
και Σλοβακικά.
Κάποια από τα βιβλία του τίμησαν με τη συμμετοχή τους κορυφαίοι διανοητές της εποχής
μας -από τον κάτοχο του βραβείου «Νόμπελ» Νόαμ Τσόμσκι μέχρι τον Κορνήλιο Καστοριάδη,
τον Robert Babe και τον Henry Giroux.
Είναι επίσης μέλος Συντακτικών Επιτροπών σημαντικών διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών –
όπως Journal of Political Marketing, Journal of Public Affairs, Global Media Journal,
Organizational Change Management – αλλά και Reviewer και Referee του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Ερευνών, έγκριτων διεθνών εκδοτικών οίκων (Routledge; Taylor & Francis Group;
Emerald; Wiley-Blackwell ) και ακαδημαϊκών ενώσεων.
Από το 2010 διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό «the Journal of Critical Studies in Business
& Society», στη συντακτική επιτροπή του οποίου συμμετέχουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και
διανοητές της εποχής μας όπως είναι οι Ulrich Beck+, Fredric Jameson, Martin Jay, Rick Wolff,
Ernesto Laclau+, Saskia Sassen, Henry Giroux, Douglas Kellner, Mark Poster κ.λ.π.
Μέρος της εργασίας του έχει επιλεγεί και καταχωρηθεί στον ειδικό τόμο της Διεθνούς
Βιβλιογραφίας Κοινωνικών Επιστημών (IBSS), την οποία επιμελείται και εκδίδει το London
School of Economics & Political Science (ο εν λόγω τόμος αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας
για πηγές κοινωνικών επιστημών από την Ευρωπαική Ένωση).
Ο Κώστας Γουλιάμος έχει επίσης κυκλοφορήσει έναν αριθμό ποιητικών συλλογών. Μία εξ
αυτών, τα «Νευρασθενικά Τοπία», επέλεξε για έκδοση και οπτικοακουστική παρουσίαση ο
Μάνος Χατζιδάκις στο Μουσικό Αύγουστο το 1981. Ως συγγραφέας έχει μεταφράσει στα
ελληνικά τον William Faulkner ( (κάτοχο Nobel Prize- λογοτεχνίας) , τον Octavio Paz (κάτοχο
Nobel Prize- λογοτεχνίας) και τον Robert Kroetsch, μια από τις σημαντικές μορφές της
καναδικής πρωτοπορίας στη λογοτεχνία.

