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Πελεκούδας Νίκος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (C.V.)
Προσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκα στην Πάτρα, στις 25 Ιουλίου 1972. Είµαι έγγαµος και έχω έναν γιό.

Σπουδές
•

2017 Υποψήφιος Διδάκτωρ τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
«Σύγκριση των διεκδικήσεων και των µορφών δράσης του εργατικού κινήµατος στην
Ελλάδα ανάµεσα σε δύο δεκαετίες 1992 – 2002 και 2002 – 2012. Από το Μάαστριχτ στην
Ο.Ν.Ε. και από την Ο.Ν.Ε. στη χρεοκοπία.»
Τµήµα: Κοινωνικής Πολιτικής
Κατεύθυνση: Κοινωνική Πολιτική
Σύµβουλος σπουδών: Ιωάννης Κουζής

•

2010-2013 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών µε βαθµό Άριστα(9.43) του Πάντειου
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (Κατεύθυνση Πολιτική Κοινωνιολογία)
Στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών µου εντρύφησα ιδιαίτερα στα θέµατα «ΕλλάδαΠολιτική και διακυβέρνηση-Ιστορία-19ος αιώνας». Η ερευνητική µου δραστηριότητα αφορά
σε ζητήµατα που άπτονται του εργατικού κινήµατος και των εργατικών αγώνων τόσο στον
Ελλαδικό χώρο όσο και στην Ευρώπη. Επικεντρώνεται στα κινήµατα που έχουν ως
ιδεολογική και πολιτική αφετηρία τη µαρξιστική θεωρία από τη σύσταση του Ελληνικού
Κράτους το 1827 έως και σήµερα.
Εκπόνησα διπλωµατική εργασία µε θέµα «Προγραµµατικές συγκλίσεις και αποκλίσεις
σοσιαλιστικών και αναρχικών συλλογικοτήτων στην Ελλάδα από το 1877 έως το 1907» που
έλαβε βαθµό Άριστα(10).
Περίληψη: Οι Έλληνες σοσιαλιστές και αναρχικοί, έχουν σύνδεση µε τις ζυµώσεις και τους
αγώνες που αναπτύσσονται στον ελληνικό χώρο. Όπως γράφει και ο Νούτσος, διαδοχικές
σοσιαλιστικές οργανώσεις, επιχειρούν να παρέµβουν, στις κινητοποιήσεις της εργατικής
τάξης, χωρίς πάντα να αφοµοιώνονται από τη µορφή και το στόχο των διεκδικήσεών της. Η
αδυναµία τους να γίνουν πλειοψηφικά ρεύµατα στην ελληνική κοινωνία της περιόδου

(C.V.)

αναφοράς µας, ή έστω να παρέµβουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν σχετίζεται µε
κάποιον νηπιακό ουτοπισµό, που εντοπίζεται γενικά στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα.
Τµήµα: Πολιτική Επιστήµη και Ιστορία
Κατεύθυνση: Πολιτική Κοινωνιολογία
Σύµβουλος σπουδών: Άλκης Ρήγος
•

2006-2010 Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστήµιου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστηµών µε βαθµό Λίαν Καλώς(8.08)

•

2003 Πτυχίο Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονοµίας του Ανώτατου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι) Πατρών µε βαθµό Καλώς(5.80)

Επιστηµονικό Έργο
•

«Η Πρώτη Σπορά – Σοσιαλιστικές και Αναρχικές Οµάδες στην Ελλάδα 1877-1907»,
Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες

•

Συµµετοχή ως διδάσκων στο ελεύθερο Σεµινάριο του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας
του Πάντειου Πανεπιστηµίου, υπό τον καθηγητή Σ. Σεφεριάδη µε τίτλο Σεµιναρίου ‘Κύκλος
Συγκρουσιακής Πολιτικής’ και θέµα ‘Προγραµµατικές συγκλίσεις και αποκλίσεις
σοσιαλιστικών και αναρχικών συλλογικοτήτων στην Ελλάδα από το 1877 έως το 1907’.

•

Μελέτη και συγγραφή στο θέµα «Το εργατικό Ε.Α.Μ. Πρόγραµµα και µορφές δράσης» στα
πλαίσια του µαθήµατος ‘Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα’.
Υπεύθυνος καθηγητής Σεραφείµ Σεφεριάδης στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας.

•

Έρευνα, µελέτη και συγγραφή µε θέµα «Κοινωνική Σύνθεση και ταξικές αντιθέσεις των
προσφύγων: Η περίπτωση της ίδρυσης της Α.Ε.Κ.» στα πλαίσια του µαθήµατος
‘Κοινωνικός Σχηµατισµός και πολιτική σκηνή’. Υπεύθυνος καθηγητής Άλκης Ρήγος στο
ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας.

•

Μελέτη και συγγραφή µε θέµα «Σύνθεση των τριών βασικών έργων του Καρλ Μαρξ για τη
Γαλλία» στα πλαίσια του µαθήµατος ‘Θέµατα νεότερης και σύγχρονης πολιτικής θεωρίας’.
Υπεύθυνος καθηγητής Γιώργος Σαγκριώτης στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας.

•

Έρευνα, µελέτη και συγγραφή µε θέµα «Οι αφίσες του Ισπανικού Εµφυλίου» στα πλαίσια
του µαθήµατος ‘Πολιτική Επικοινωνία’. Υπεύθυνη καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα στο ΠΜΣ
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας.
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