
 

 

 

 

Δελτίο Τύπου, 16/11/2021 

 

Συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με το Τμήμα Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

Με αφορμή τη διοργάνωση της 18ης ΔΕΒ στη Θεσσαλονίκη,  το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού, με μεγάλη χαρά, καλωσορίζει μια νέα συνεργασία: το Τμήμα Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ του ΑΠΘ με τη συμμετοχή και την υποστήριξή του οποίου θα υλοποιηθεί η 

επικοινωνιακή στρατηγική της 18η ΔΕΒ, όπως και το έργο της μέσα από τα Social Media. 

Η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού και πολιτιστικού έργου για την Έκθεση 

αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον 

δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες της Έκθεσης.   

 

Πεδία συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΠ και του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ.  

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ 

εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και δημοσιογραφικής 

υποστήριξης της 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με την εθελοντική 

συμβολή 14 εθελοντών φοιτητών του Τμήματος. Την ομάδα συντονίζει η  δημοσιογράφος-

επικοινωνιολόγος Αγάπη Καλυβιώτη, μεταπτυχιακή απόφοιτος του Τμήματος. 

Η συνεργασία προβλέπεται να διευρυνθεί μέσα από πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις 

πολιτισμού, έρευνας και εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Τμήματος, όσο και με τη συμβολή του ΕΙΠ στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών. 

 

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία / ταυτότητα του Τμήματος 

Tο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της 

Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

Δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην 

κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.  

Το Τμήμα έχει να επιδείξει υψηλούς δείκτες ποιότητας σε διεθνείς αξιολογήσεις και 

κατατάξεις, καθώς παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα, την 

εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, τόσο στα πεδία της σύγχρονης Δημοσιογραφίας και 

Επικοινωνίας όσο και σε συναφείς εφαρμοσμένες και τεχνολογικές κατευθύνσεις. 
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