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#RetreatConference2016

Ψηφιακή Δημοσιογραφία:
μια απάντηση στην κρίση
των Μέσων ενημέρωσης;
Το «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη
Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία»
και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(ΜΠΣ) «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)
με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, διοργανώνουν
στην Αθήνα το #RetreatConference2016 –
Ψηφιακή Δημοσιογραφία: μια απάντηση στην
κρίση των Μέσων ενημέρωσης;
Με κεντρικό θέμα την ψηφιακή εποχή της
δημοσιογραφίας, το 1ο Διεθνές Συνέδριο του
ΜΠΣ, σε συνδυασμό με το καθιερωμένο ετήσιο
#retreat, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις πιο
πρόσφατες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα
σε παγκόσμιο επίπεδο, με θέμα τον ρόλο του
διαδικτύου στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας και
της επικοινωνίας σε θεωρητικό, ερευνητικό και
πρακτικό επίπεδο.

Παρασκευή
23 Σεπτεμβρίου
11:00 – 11:30

Έναρξη εργασιών / εγγραφές για
#RetreatConference2016, καφές
Καλωσόρισμα
και
παρουσίαση
του
#RetreatConference2016 με τη Σοφία
Ιορδανίδου, δημοσιογράφο, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας,
ΑΠΚΥ.
Η
εκπροσώπηση
της
ΓΓΕΕ
στο
#RetreatConference2016 με τον Λευτέρη
Κρέτσο, Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης.
Εισαγωγή
στη
θεματική
του
#RetreatConference2016. Η σημασία της
διαδικτυακής δημοσιογραφίας και η συμβολή
της στην έξοδο από την κρίση των ΜΜΕ με
τον Νίκο Σμυρναίο, Αναπληρωτή Καθηγητή
ΜΜΕ, Universiteό de Toulouse.

12:00 – 13:00
Dan Gillmor, Professor of Practice, Arizona
State University και συγγραφέας του «Εμείς
είμαστε το Μέσον». 10 χρόνια μετά το βιβλίο,
σε ποιο σημείο βρίσκεται η ψηφιακή δημοσιογραφία; Συνομιλεί με τον Νίκο Σμυρναίο.
Συντονίζει η Σοφία Ιορδανίδου

13:15 - 14:30

1ο πάνελ:
«Προκλήσεις και ευκαιρίες της
δημοσιογραφίας των δεδομένων»
Η δημοσιογραφία των δεδομένων (data
journalism) είναι μία από τις πιο καινοτόμες
πρακτικές στη σύγχρονη δημοσιογραφία.
Το πάνελ έχει στόχο να εξερευνήσει
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
προσφέρει στους δημοσιογράφους, αλλά
και στους παιδαγωγούς - εκπαιδευτικούς
και ερευνητές του πεδίου των Μέσων & της
δημοσιογραφίας.
1. Nicolas Kayser-Bril, προγραμματιστής
(developer), δημοσιογράφος Journalism++,
«Πλεονεκτήματα
και
δυσκολίες
της
δημοσιογραφίας των δεδομένων».
2. Γιάννης Σκαρπέλος, Καθηγητής στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Διδάσκοντας τη
χρήση των δεδομένων».
3. Μωυσής Μπουντουρίδης, Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, «Big Data και
κοινωνικά κινήματα: για την αγωνιστικότητα
των αριθμών».
Συντονίζει η Ιωάννα Βώβου

13:00 – 13:15

14:45 – 16:00

Διάλειμμα - καφές

Γεύμα (εκτός)

16:00 – 17:30

2ο πάνελ:
«Δημοσιογραφία και Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: συμμετοχικότητα,
πολιτικοποίηση και καινοτομία»
Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media) είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της
μαζικής επικοινωνίας και βασικό εργαλείο της
σύγχρονης δημοσιογραφίας. Το πάνελ έχει
ως στόχο να σκιαγραφήσει τις βασικές τάσεις
σε διεθνές επίπεδο και να εξερευνήσει τον
ρόλο που παίζουν στα κοινωνικά κινήματα
(την επίδραση/impact που μπορεί να έχουν
στην κοινωνική δράση αλλαγή) και τη
δημοσιογραφική καινοτομία.
1. David Domingo, Καθηγητής Universiteό
Libre de Bruxelles, «Συμμετοχικές πρακτικές
στη δημοσιογραφία».
2. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Δημοσιογράφοι και
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μια συμβιωτική
σχέση;»
3. Λήδα Τσενέ, Ph.D., Επικοινωνιολόγος,
«Από την κρίση των ΜΜΕ στα social media».
Συντονίζει η Κατερίνα Διαμαντάκη

17:30 - 17:45

Διάλειμμα (εντός κτιρίου)

17:45 - 19:15

3ο πάνελ:
«Ψηφιακή δημοσιογραφία
και δημόσιο συμφέρον»
Η λειτουργία της δημοσιογραφίας ως 4ης
εξουσίας, με στόχο τον έλεγχο της εξουσίας,
αμφισβητείται ανοιχτά τα τελευταία χρόνια. Το
πάνελ σκοπεύει να εξετάσει πώς το διαδίκτυο
προσφέρει ευκαιρίες για την αναζωογόνηση
του ρόλου των δημοσιογράφων στην
υπηρεσία του κοινού συμφέροντος.
1. Charlie Beckett, Ιδρυτικός Διευθυντής του
POLIS, Kαθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ, London School of Economics
και μπλόγκερ, «Ψηφιακή δημοσιογραφία,
δημοσιογραφία των πολιτών και το δημόσιο
συμφέρον».
2. Βάλια Καϊμάκη, Δημοσιογράφος,
Δρ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
«Μητρώο διαδικτυακά Μέσα: η στρατηγική της
ΓΓΕE».
3.
Ελίνα
Μακρή,
Δημοσιογράφος,
συνιδρύτρια του oikomedia.com: «Διασυνοριακή συνεργασία δημοσιογράφων ως
μέρος της λύσης για την κρίση στα ΜΜΕ».
Συντονίζει ο Διονύσης Πάνος

21:00

Δείπνο (εκτός)

Σάββατο
24 Σεπτεμβρίου
10:00 – 12:00

Εργαστήρι
«Δημοσιογραφία Δεδομένων»
με τον Nicolas Kayser-Brill
Ο Nicolas Kayser-Brill, συνιδρυτής και
διευθυντής της εταιρείας Journalism++
http://www.jplusplus.org/en/, είναι πρωτοπόρος στον χώρο της δημοσιογραφίας των
δεδομένων και έχει στο ενεργητικό του
πολλές συνεργασίες με διεθνή ΜΜΕ. Στο
εργαστήρι, θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία
που χρησιμοποιεί στη δημοσιογραφική του
έρευνα μέσω ενός παραδείγματος το οποίο
βασίζεται στη χρήση δεδομένων.

Τι μήνυμα δίνουμε στους φοιτητές μας όταν
ολόκληρο το αξιακό σύστημα της ακαδημίας,
όπως μορφοποιείται μέσα από τους επαίνους
και τις επιβραβεύσεις, εστιάζεται μονοσήμαντα
στην κοινωνική θεωρία; Δεν θα έπρεπε οι
μορφές ακαδημαϊκής αναγνώρισης όπως το
peer review να επεκταθούν και στις «καλές»,
στις «άριστες» δημοσιογραφικές πρακτικές ως
μία μορφή αναγνώρισης της σημαντικότητας
της διαχειριστικής θεωρίας; Γιατί θα έπρεπε να
είναι προνόμια μόνο της κοινωνικής θεωρίας;

12:00 – 12:15

Συμμετέχουν οι:
Dan Gillmor, Professor of Practice, Arizona
State University και συγγραφέας.

Διάλειμμα (εντός κτιρίου)
12:15 – 14:30

Ημερίδα
«Δημοσιογραφία: Επιστήμη, Τέχνη
ή Τεχνική;»
Ενώ ο Dennis McQuail (1983) αναγνωρίζει
τέσσερα βασικά είδη θεωρίας στο πεδίο των
Μέσων, υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση:
στα πανεπιστήμια δίνουμε έμφαση στην
κοινωνική και κανονιστική θεωρία εις βάρος
της διαχειριστικής θεωρίας, όταν το ζητούμενο
είναι να ετοιμάσουμε επαγγελματίες που να
μπορούν να δουλέψουν αποτελεσματικά στο
σύγχρονο περιβάλλον. Είναι σωστό αυτό;

Charlie Beckett, Ιδρυτικός Διευθυντής του
POLIS, Kαθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ, London School of Economics και
μπλόγκερ.
Θύμιος
Ζαχαρόπουλος,
Ακαδημαϊκός
Διευθυντής Deree College, Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Δημοσιογραφίας.
Σοφία
Ιορδανίδου,
Δημοσιογράφος,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας
και Επικοινωνίας, ΑΠΚΥ.
Βάλια
Καϊμάκη,
Δημοσιογράφος,
Δρ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

14:30 – 16:00

Γεύμα (εκτός κτιρίου)
16:00 – 18:00 Εργαστήρι για

Εγγραματισμό στα Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με τον Dan Gillmor
Πώς πρέπει να διδάσκεται η δημοσιογραφία
σήμερα; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος
των νέων τεχνολογιών; Είναι απαραίτητες
οι τεχνικές γνώσεις για τον δημοσιογράφο
του αύριο και σε ποιο βαθμό αυτό δεν
θέτει σε δεύτερη μοίρα τις παραδοσιακές
δεξιότητες της δημοσιογραφίας; Ποια είναι τα
νέα προβλήματα και οι νέες ευκαιρίες που
δημιουργούν τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για τη δημοσιογραφία και τη διδασκαλία της;
Kάποια ερωτήματα που θα τεθούν και θα
απαντηθούν στο εργαστήρι.

18:00 – 18:15

Διάλειμμα (εντός κτιρίου)

18:15 – 20:15

«Όταν ένας δημοσιογράφος επιχειρεί
να κατανοήσει και να καταδείξει»
Παρουσίαση των βασικών εγχειριδίων του
ΜΠΣ και του βιβλίου Στις ρίζες της κρίσης η
δεκαετία του 1980, όπως την κατέγραψε ο
Οικονομικός Ταχυδρόμος του Σπύρου Α.
Βρετού από τον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη.
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ)
ΕΔΜ521, ΕΔΜ611 & ΕΔΜ621, ΕΔΜ613 &
ΕΔΜ623 & ΕΔΜ512 & ΕΔΜ522, ΕΔΜ612 &
ΕΔΜ622, ΕΔΜ614 & ΕΔΜ624 και ΕΔΜ511.
Παράλληλα με το πρώτο «μάθημα», οι
σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν δια ζώσης τους διδάσκοντες
των γνωστικών αντικειμένων του ΜΠΣ
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»,
αλλά και να ενημερωθούν για τον τρόπο
διδασκαλίας και επικοινωνίας τους στο ΜΠΣ.

21:00

Δείπνο (εκτός)

Κυριακή
25 Σεπτεμβρίου
10:00 – 12:00

Νεοεισερχόμενοι: με την
καθοδήγηση της Κατερίνας
Διαμαντάκη
1. Μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
/ Χρήση Πλατφόρμας.
2. Γνωριμία με τους κανόνες και τις αρχές της

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ΑΠΚΥ μέσω
της παρουσίασης των βασικών εργαλείων και
καναλιών που προσφέρει στους σπουδαστές.
3. Παρουσίαση διαδικασιών αξιολόγησης και
βαθμολόγησης / Διαδικασία εξετάσεων.
4. Αποτύπωση και επεξήγηση των μεθόδων
και κανόνων αξιολόγησης και βαθμολόγησης
των σπουδαστών του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία».

12:00 – 12:15

Διάλειμμα (εντός κτιρίου)
12:15 – 12:45

Ξενάγηση στις βάσεις δεδομένων
της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ με τον
Παναγιώτη Θεμιστοκλέους
Αναδιφώντας και εξερευνώντας τον πλούτο
των αρχείων, βιβλίων και δεδομένων, ο
υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ
θα παρουσιάσει τις πηγές που διατίθενται
ηλεκτρονικά στον επίδοξο ερευνητή –
σπουδαστή που ενδιαφέρεται για τη νέα
γνώση και θα μοιραστεί μαζί του τις πιθανές
ανησυχίες του.

12:45 - 14:30

Εργαστήρι Έρευνας με τους
Αθανάσιο Ν. Σαμαρά και
Εμμανουήλ Τάκα
«H Επαγωγική Μέθοδος: Μια
Προσέγγιση για τη Διδασκαλία – Μια
Στρατηγική για την Καθημερινή Ζωή»

Σημειώσεις
Προπαρασκευαστικό υλικό για εργαστήρια:
Έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (Υλικό
Εργαστηρίων).
Βεβαιώσεις παρακολούθησης Συνεδρίου,
Εργαστηρίων και Ημερίδας: Θα δοθούν
βεβαιώσεις στους σπουδαστές για τη
συμμετοχή τους στις εργασίες του Συνεδρίου
και στα Εργαστήρια.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης Συνεδρίου,
Εργαστηρίων και Ημερίδας: Θα δοθούν
βεβαιώσεις παρακολούθησης / συμμετοχής
στους παρευρισκόμενους (εκπρόσωποι
φορέων, σπουδαστές εκτός ΜΠΣ, κ.λπ.).

Σ’ αυτό το εργαστήριο έρευνας και
μεθοδολογίας,
ο
φοιτητής
εισάγεται
στην επαγωγική μέθοδο ως ερευνητική
προσέγγιση και ως μεθοδολογία διδασκαλίας.
Εξετάζονται οι βασικές έννοιες που
συγκροτούν την αιτιώδη συσχέτιση, καθώς και
ο τρόπος αξιοποίησής τους στο πρόγραμμα
διδασκαλίας του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία». Εξετάζεται η αξιοποίηση της
αιτιώδους συσχέτισης στην αποκωδικοποίηση
των θεωριών, στη διαμόρφωση υποθέσεων
εργασίας, στην προετοιμασία των εργασιών,
καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής της στην
καθημερινή και στην επαγγελματική ζωή. Στη
συνέχεια, εξετάζονται οι τέσσερις βασικές
μορφές θεωρίας που καταγράφονται στο
πεδίο της Επικοινωνίας και των Μέσων, καθώς
και στρατηγικές για να μπορέσει ο φοιτητής να
διαχειριστεί τις εσωτερικές αντιφάσεις αυτών
των θεωριών και να μεγιστοποιήσει την
αξιοποίησή τους.
14:30

Λήξη εργασιών του
#RetreatConference2016
Ελεύθερος χρόνος των φοιτητών
μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες.

Φυσιογνωμία εργαστηρίων: Τα εργαστήρια
διαθέτουν συμμετοχικό – διαδραστικό
χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη μετάδοση θεωρητικής και τεχνικής
γνώσης στα θέματα Digital Journalism,
Μedia Literacy, Crisis. Ο κύριος στόχος των
εργαστηρίων είναι η προσφορά ουσιαστικής
γνώσης μέσω της παρουσίασης θεμάτων
που άπτονται των προαναφερθέντων τομέων.
Η γνώση αυτή καθ’ αυτή θα πρέπει να είναι
πρωτότυπη και τεκμηριωμένη, συμβάλλοντας
στην αξία του #retreat. Η μετάδοσή της μπορεί
να γίνει μέσω προφορικών εισηγήσεων και
χρήσης οπτικοακουστικού υλικού.

Τήρηση πρακτικών:
To #RetreatConference2016, στο οποίο θα
τηρηθούν πρακτικά, με απώτερο σκοπό την
έκδοση–δημοσίευσή τους, έχει ως στόχο τη
συμβολή στην έρευνα, κατάρτιση, θεωρία
και πρακτική στα θέματα Digital Journalism,
Μedia Literacy, Crisis. Είναι εξαιρετικά
σημαντικό, ως εκ τούτου, στα εργαστήρια
και στις ομιλίες να μεταδοθεί, υπό τη μορφή
εισηγήσεων, γνώση που έχει προκύψει από
μεθοδική έρευνα, θεωρητική ή πρακτική
ενασχόληση και εμπειρία σε επαγγελματικό ή
ακαδημαϊκό επίπεδο.
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι
η ελληνική, ενώ υλικό του
Συνεδρίου για τους αγγλόφωνες
συμμετέχοντες
θα
είναι
διαθέσιμο και στα αγγλικά.

#RetreatConference2016
Οργανωτική Επιτροπή:
Σοφία
Ιορδανίδου,
Δημοσιογράφος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, ΑΠΚΥ
Εμμανουήλ Τάκας, Ερευνητής Advanced
Media Institute, υποψήφιος διδάκτωρ
Παντείου Πανεπιστημίου
Ελένη Παύλου, Ερευνήτρια Advanced Media
Institute, απόφοιτος του ΜΠΣ «Επικοινωνία και
Νέα Δημοσιογραφία»
Συνεργάτες Διεύθυνσης Επικοινωνίας και
Προβολής της ΓΓΕΕ

Συνεργασίες
Με την επίβλεψη της Αναστασίας Μηνά,
ερευνήτριας του Advanced Media Institute,
υποψήφιας διδάκτορα του ΜΠΣ «Επικοινωνία
και Νέα Δημοσιογραφία»:
• Social Media - facebook: Δέσποινα Φούσκα,
twitter:
Μαργαρίτα
Κουτσοθεοδώρου
(φοιτήτριες του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία»)
• Βιντεοσκόπηση και live Σύνδεση: Διεύθυνση
Επικοινωνίας και Προβολής της ΓΓΕΕ
• Δημιουργικά: Αναστασία Μηνά

• Παραγωγή
Ραδιοτηλεοπτικών
Spot
Συνεδρίου: Υπεύθυνοι: Ελένη Βραχοπούλου
& Σωτήρης Παυλίδης (φοιτητές του ΜΠΣ
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»). Στην
παραγωγή συμμετέχουν οι: Αθηνά Βιολάρη
(Δημοσιογράφος ΡΙΚ), Δέσποινα Οικονόμου,
Δέσποινα Φούσκα και Ελένη Κωνσταντίνου
(φοιτήτριες του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία»)
• Φωτογράφιση: Ευθυμία Κοντομάρη,
απόφοιτος του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία» & Ελένη Βραχοπούλου
• Παραγωγή, σχεδιασμός και επιμέλεια
δώρων συμμετεχόντων: Άννα Σεργίου
Με την επίβλεψη του Κυριάκου Κολοβού,
ερευνητή του Advanced Media Institute, υποψήφιου διδάκτορα του ΜΠΣ
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»:
• Απομαγνητοφώνηση, μετάφραση και
επιμέλεια περιεχομένου: Ελένη Παύλου
(απόφοιτος του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία» και ερευνήτρια του Advanced
Media Institute), Γεωργία Κουτσούκου
(απόφοιτος), Μαργαρίτα Κουτσοθεοδώρου
(φοιτήτρια), Αγγελική Μαξούρη (φοιτήτρια),
Λίνα Βαλσαμίδου (υποψήφια διδάκτωρ),
Λένα Λουκοπούλου (ερευνητική συνεργάτις)
του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»
Με την επίβλεψη της Λήδας Τσενέ, Ph.D.,
Επικοινωνιολόγου, ερευνήτριας του Advanced
Media Institute και διδάσκουσας στο ΜΠΣ
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»:
• Συνεντεύξεις:
Λένα
Λουκοπούλου,
Ιωάννα Ηλιάδη (υποψήφια διδάκτωρ του
ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»)
και Λίνα Βαλσαμίδου
Με την επίβλεψη του Εμμανουήλ Τάκα,
ερευνητή του Advanced Media Institute,
υποψήφιου διδάκτορα του Παντείου
Πανεπιστημίου:
• Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Γιώργος Ντέμος
• Υπεύθυνος Περιεχομένου Ιστοσελίδας:
Εμμανουήλ Τάκας

Συνόψεις
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
———————————————————

12:00 – 13:00
Dan Gillmor: Σε έναν κόσμο που καθοδηγείται
και προσδιορίζεται από τη δύναμη των δεδομένων
και της τεχνολογίας, ποιος δύναται να ελέγξει τα
μήντια; Σαφέστατα, όχι αυτοί οι οποίοι κρύβονται
πίσω από τη δημιουργία τους! Και αυτό διότι
πλέον ο έλεγχος των μηντιακών οργανισμών έχει
περάσει στα χέρια των κεντρικών φορέων, δηλαδή
του κράτους και των εταιρειών, αφού τώρα,
περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε την άδειά
τους για να μιλήσουμε, να συγκεντρωθούμε και
να πρωτοπορήσουμε. Παράλληλα, παρατηρείται
πως οι ειδησεογραφικοί όμιλοι, και συνεκδοχικά η
μοίρα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, έχουν
περιέλθει στην κυριαρχία ισχυρών πολυεθνικών
κολοσσών. Και προκύπτει το καίριο ερώτημα: Αυτό
που επιθυμούμε είναι να αφήσουμε το μέλλον μας
έρμαιο στο Facebook και στις κυβερνήσεις; Γιατί
πράγματι και με μαθηματική ακρίβεια, πορευόμαστε
προς αυτή την οδό, εκτός και αν καταφέρουμε να
προχωρήσουμε σε δραστικές αλλαγές.

υποστηρίζω είναι πως η δημοσιογραφία δεδομένων
μπορεί να λειτουργήσει ως ικανοποιητικό αντίδοτο
για τη μη-αντικειμενική μηντιακή σφαίρα.

Γιάννης Σκαρπέλος: Πώς αντιμετωπίζουν οι

13:15 - 14:30
1ο πάνελ: «Προκλήσεις και ευκαιρίες της
δημοσιογραφίας των δεδομένων»

φοιτητές ενός μεταπτυχιακού Δημοσιογραφίας
και Νέων Μέσων την ιδέα ενασχόλησης με τη
δημοσιογραφία δεδομένων; Στην εισήγησή μου
θα παρουσιάσω τους προβληματισμούς που
προέκυψαν από την προσπάθεια να εισαχθεί
ένα εφαρμοσμένο μάθημα δημοσιογραφίας
δεδομένων, τις αντιστάσεις των υποψήφιων
φοιτητών και μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων
που ανοίγονται για τη συγκρότηση ενός curriculum
δημοσιογραφίας δεδομένων σε ελληνικό ΑΕΙ.

Nicolas Kayser-Bril: Ο δημόσιος λόγος, ως

Μωυσής

επί το πλείστον, εγκατέλειπε την αλήθεια των
γεγονότων. Το Ουκρανικό ζήτημα, η εκστρατεία
του Brexit, αλλά και πολλά άλλα γεγονότα
έλαβαν χώρα παγιδευμένα σε έναν κλοιό
παραφουσκωμένων ψεμάτων που πλασαρίστηκαν
επιμελώς ως πραγματικότητα. Πολύ συχνά,
δημοσιογράφοι και ειδησεογραφικοί οργανισμοί
επαναλαμβάνουν αυτές τις καλοστημένες
αναπαραστάσεις πραγματικότητας, χωρίς φυσικά να
τις παρουσιάζουν ως ψευδείς. Εν μέσω μιας τέτοιας
κατάστασης, είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί να
ασχοληθεί κάποιος με τη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων, όταν τα ίδια τα γεγονότα κοπιωδώς
συνάγονται από τα δεδομένα; Αυτό που λοιπόν

Μπουντουρίδης:
Όπως
το
οικολογικό κίνημα επιχείρησε να γεφυρώσει
τον δυϊσμό φύσης-κοινωνίας ή τα παγκόσμια
κοινωνικά κινήματα της μετά το Σιάτλ εποχής
προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο για τον δυισμό
κοινωνικής εμμένειας-πολιτικής εξουσίας, το
κίνημα των μεγάλων δεδομένων έρχεται να
επέμβει πάνω στην καθιερωμένη διάκριση μεταξύ
ποσοτικού-ποιοτικού, που σε τελευταία ανάλυση
αντικατοπτρίζει τον δυισμό μεταξύ δυο τύπων
εργασίας, του (αριθμητικού) υπολογισμού και
του (εννοιολογικού) συλλογισμού. Βέβαια, οι
κοινωνιολογικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση
μιας τέτοιας κίνησης των μεγάλων δεδομένων είναι
πολύ παλιές και προέρχονται από τον Gabriel

Tarde στο τέλος του 19ου αιώνα, ο οποίος είχε
τότε πει: «[Εξ αιτίας της στατιστικής] οι δημόσιες
αποδελτιώσεις θα είναι για τον κοινωνικό κόσμο
ό,τι τα αισθητήρια όργανα είναι για τον οργανικό
κόσμο». Κάτι αντίστοιχο αναδύεται σήμερα από τα
μεγάλα δεδομένα, τα οποία τείνουν να πετύχουν
μέσα στον κοινωνικό κόσμο κάποιες αντίστοιχες
αναδιαρθρώσεις, να σπάσουν κάποια αντίστοιχα
παραδοσιακά σύνορα, ν’ ανοίξουν κάποιους
αντίστοιχους δρόμους, όπως οι αγώνες των
κοινωνικών κινημάτων ήδη συνεισέφεραν για την
ενίσχυση της δημοκρατίας και της ισότητας μέσα
στην πολιτική αρένα. Χωρίς φυσικά να υπονοείται
ότι ο δρόμος των μεγάλων δεδομένων είναι
ανθόσπαρτος, δεν κρύβει παγίδες ή πισωγυρίσματα
ή ότι η άκριτη αποδοχή τους είναι άμοιρη κάποιου
προκαθορισμένου ντετερμινισμού κοινωνικής
προόδου και τεχνολογικής εξέλιξης. Ακριβώς το
αντίθετο. Η κοινωνική αξία, η χρηστικότητα και η
πρακτική σημασία των μεγάλων δεδομένων είναι
ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της εποχής
μας, η έκβαση του οποίου συνδέεται άρρηκτα με
την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν
μια σειρά από διάφορα μεγαλεπήβολα δημόσια
πρότζεκτ για την ψηφιοποίηση, την κοινωνική
δικτύωση, τις πολιτικές της ανοικτής διακυβέρνησης,
την ψηφιακή ενημέρωση, την επικοινωνία και τον
πολιτισμό. Γύρω από αυτά τα θέματα θα στραφεί
ο προβληματισμός της παρουσίασης αυτής, η
οποία επιπλέον θα πλαισιώνεται από τα ευρήματα
δυο εμπειρικών μελετών μεγάλων δεδομένων,
με τα οποία ασχολούμαστε την περίοδο αυτή: (α)
την ανάλυση αφενός των μεγάλων δεδομένων
του Twitter για το Κίνημα των Προσφύγων την
περίοδο 2015-16 και (β) των διεθνών δικτύων
οικονομικής διαπλοκής που εξάγονται από τα
μεγάλα δεδομένα των περίφημων Panama Papers.

16:00 – 17:30
2ο πάνελ:
«Δημοσιογραφία και Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: συμμετοχικότητα,
πολιτικοποίηση και καινοτομία»
David Domingo: Η συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία παραγωγής ειδήσεων υποτίθεται πως
θα έφερνε έναν αέρα ανανέωσης και εμπιστοσύνης
στη σχέση που διαγράφεται μεταξύ κοινού και
Μέσων. Η παραπάνω υπόσχεση ωστόσο δεν
φαίνεται να έχει εκπληρωθεί, αφού μόνο μια

μικρή μερίδα πληθυσμού συμμετέχει και πολλές
φορές με τρόπο λανθασμένο, με τις απανταχού
αίθουσες σύνταξης να αδυνατούν να συλλάβουν
και να χειριστούν αυτή την προερχόμενη από το
κοινό βοήθεια. Μάλιστα, η εν λόγω κατάσταση
έχει οδηγήσει ορισμένους ειδησεογραφικούς
οργανισμούς ακόμη και στην απαγόρευση
σχολιασμού ειδήσεων. Επομένως, η παρέμβασή
μου θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη των βέλτιστων
πρακτικών προώθησης της συμμετοχής των
πολιτών, απαραίτητης για τον σχηματισμό μιας
ουσιαστικής σχέσης μεταξύ δημοσιογράφων και
κοινού, φέροντας στο προσκήνιο μια πιο βιώσιμη
μορφή του ιδεώδους της «δημοσιογραφίας των
πολιτών». Επιπρόσθετα, μέσα από την παρέμβασή
μου, θα επιχειρήσω να στηρίξω την πεποίθηση
πως μόνο μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση
του ρόλου της δημοσιογραφίας σε συνάρτηση
με την κοινωνία θα διαφανεί μια πραγματική
ευκαιρία ωφέλιμης εμπλοκής του κοινού στην
παραγωγή των ειδήσεων, που θα γίνεται αντιληπτή
περισσότερο ως ψήγμα δημόσιων συζητήσεων
που προάγουν το κοινό καλό.

Δήμητρα

Δημητρακοπούλου:
Το
δημοσιογραφικό τοπίο διέρχεται μια περίοδο
αλλεπάλληλων
μεταβολών,
καθώς
το
επικρατούν
διαδικτυακό
περιβάλλον
έχει
συμβάλει καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό
των εμπειριών κατανάλωσης και διάχυσης
των ειδήσεων, όπως επίσης και στις πρακτικές
εφαρμογής του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Επομένως, μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση,
επιδιώκεται η εξέταση της χρήσης των Μέσων
κοινωνικής δικτύωσης από τους επαγγελματίες
της ενημέρωσης, καθώς και τις αντιλήψεις που
έχουν διαμορφώσει αυτοί γύρω από τις αλλαγές
που επέφεραν τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο
επάγγελμα του δημοσιογράφου. Για τη διαδικασία
της έρευνας, έχει αντληθεί υλικό από το Worlds of
Journalism Study, ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το
οποίο έχει εφαρμοστεί σε περίπου εξήντα χώρες
για το χρονικό διάστημα 2012-2015. Το βασικό
αίτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι
να διαδραματίσει ρόλο επικουρικό στη συνολική
προσπάθεια των ερευνητών δημοσιογράφων, των
επαγγελματιών της ενημέρωσης, καθώς και των
φορέων χάραξης πολιτικής να αντιληφθούν και
να επεξηγήσουν τις βαθύτερες τομές που έχουν
συντελεστεί στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο.

Λήδα Τσενέ: Τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο
των Μέσων βιώνουμε μια κρίση, τόσο οικονομική
όσο αξιών και εμπιστοσύνης σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ειδικά στη χώρα μας, σύμφωνα και με
το πιο πρόσφατο Digital News Report του Reuters
Institute (2016), το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους
δημοσιογραφικούς οργανισμούς αγγίζει το 80%.
Από την άλλη πλευρά, τα Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης φέρνουν στην επιφάνεια αξίες, όπως
η συνεργασία, η διαφάνεια, ο πλουραλισμός και
επιπλέον γίνονται το μέσο επανασύνδεσης του
δημοσιογράφου με το δημόσιο συμφέρον. Μέσα
σε αυτό το περιβάλλον, αναδεικνύονται νέες τάσεις,
όπως αυτή της κοινωνικής δημοσιογραφίας (social
journalism) που επιχειρεί να αντιστρέψει το σημείο
εστίασης των Μέσων από τα πάνω προς τα κάτω
(bottom down) και να δημιουργήσει καλύτερους
διαύλους επικοινωνίας, αλλά και εκπροσώπησης
όλων των φωνών στα media. Ο δημοσιογράφος
καλείται να λειτουργήσει σαν change maker, ο
οποίος αναγνωρίζει τις ανάγκες των κοινοτήτων που
υπηρετεί και προσπαθεί συνεχώς να παράξει όχι
μόνο περιεχόμενο, αλλά και υπηρεσίες προς αυτές.

17:45 - 19:15
3ο πάνελ:
«Ψηφιακή δημοσιογραφία
και δημόσιο συμφέρον»
Charlie Beckett: Πώς τα Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και η δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου αλλάζουν τη ροή της δημοσιογραφίας
και πώς αυτή η νέα πραγματικότητα μεταβάλλει
τα δίκτυα σχέσεων που σχηματίζονται μεταξύ
δημοσιογράφων, κοινού και ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου; Ποιος ο αντίκτυπος στον πολιτικό διάλογο
και ποια η συμβολή της δημοσιογραφίας στην
εγκαθίδρυση εξυγιασμένων κοινωνικών δομών;
Πώς δύναται η συναισθηματική επικοινωνία που
επιστρατεύεται από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
να συνδέσει τους ανθρώπους με σημείο αναφοράς
το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο;
Γινόμαστε άραγε μάρτυρες της δημιουργίας
φυσαλίδων φίλτρου και πολωμένων συζητήσεων;
Ή μήπως μια πιο δικτυωμένη μορφή του κόσμου
μπορεί να δώσει βήμα και δύναμη στο κοινό,
οικοδομώντας δεσμούς αλληλεγγύης ανάμεσα στις
κοινότητες, καταργώντας παράλληλα όποια σύνορα;

Βάλια Καϊμάκη: Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του
2015 σχετικά με τα ΜΜΕ (νόμος 4339) θέσπισε
το Μητρώο των διαδικτυακών Μέσων (OMR), με
τη διαδικασία εγγραφής να ξεκινάει τον Ιούνιο του
2016. Τι είναι όμως το Μητρώο των διαδικτυακών
Μέσων και πώς λειτουργεί; Πώς συντίθεται η
ελληνική πραγματικότητα λαμβάνοντας υπόψη
την επικράτηση των ψηφιακών εφημερίδων;
Ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει το Μητρώο;
Ποιες εργασιακές συνθήκες επικρατούν για
τους δημοσιογράφους; Πώς αντιμετωπίζουν οι
επαγγελματίες του χώρου το Μητρώο; Ποια θέση
καταλαμβάνει το Μητρώο των διαδικτυακών Μέσων
στη γενικότερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης των
νομοσχεδίων αναφορικά με τα ΜΜΕ στην Ελλάδα;
Τα δυνατά και αδύναμα σημεία του Μητρώου.
Θα μπορούσε άραγε να διαδραματίσει ρόλο
ρυθμιστικό στις λειτουργίες του διαδικτύου;

Ελίνα Μακρή: Σε μία πολύ δύσκολη εποχή για τη
δημοσιογραφία, όπου πολλά Μέσα ενημέρωσης,
αιμορραγούν κόκκινο μελάνι, δεν υπάρχουν οι
πόροι για διασυνοριακή δημοσιογραφική έρευνα.
Καίτοι σήμερα, τα νέα είναι παγκόσμια, τα Μέσα
ενημέρωσης δεν δύνανται να στηρίξουν τους
δημοσιογράφους, είτε γιατί η λογιστική τους
πραγματικότητα δεν τους το επιτρέπει, είτε διότι
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη ραγδαία
αλλαγή στον τρόπο εργασίας και αφήγησης
που φέρνει η τεχνολογία, είτε γιατί ο βαθμός
εξάρτησής τους από τους θεσμούς, τους πολιτικούς
ή επιχειρηματίες του τόπου, τους υποχρεώνει
να στρέψουν το κεφάλι από την άλλη και να
αποσιωπήσουν βασικά θέματα για την ενημέρωση
των πολιτών. Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, η
συνεργασία μεταξύ των ίδιων των δημοσιογράφων

από διαφορετικά κράτη, φαίνεται ως μέρος της
λύσης του προβλήματος. Ποιος είναι ο ρόλος
των ψηφιακών επαγγελματικών κοινωνικών
δικτύων για τη βιωσιμότητα του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος; Μπορεί η δημιουργία νέων
μορφών αλληλεπίδρασης και συμμετοχής, να
βελτιώσει την έρευνα κάνοντας χρήση της Τεχνητής
Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών
οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα, μειώνουν το
κόστος παραγωγής της έρευνας και ενισχύουν τη
συνεργασία και τον διαμοιρασμό γνώσεων;

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
10:00 – 12:00
Εργαστήρι για «Δημοσιογραφία
Δεδομένων» με τον Nicolas Kaiser-Brill
Δημοσιογραφία Δεδομένων: Τι είναι και
πώς να ξεκινήσετε
Η δημοσιογραφία δεδομένων είναι ένα σύνολο
τεχνικών που χρησιμοποιούν οι δημιογράφοι
και τα αίθουσες σύνταξης σε όλο τον κόσμο.
Βοήθησε στη μέτρηση προβλημάτων με νέους
τρόπους και έφερε στο φως νέα ζητήματα.
Επιπροσθέτως, βοήθησε στην ανάλυση μεγάλου
αριθμού δεδομένων, υποβοηθά το έργο των
δημοσιογράφων να ελέγχουν την κυβέρνηση.
Το Εργαστήριο θα αναλύσει εις βάθος μερικά
παραδείγματα, θα καταγράψει τις τεχνικές και τις
δεξιότητες που χρειάζονται στη δημοσιογραφία
δεδομένων και θα συζητήσει αν η δημοσιογραφία
δεδομένων θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στην
Ελλάδα.

12:15 – 14:30
Ημερίδα
«Δημοσιογραφία: Επιστήμη, Τέχνη ή
Τεχνική;»
Σοφία Ιορδανίδου: Ενώ ο Dennis McQuail
(1983) αναγνωρίζει τέσσερα βασικά είδη θεωρίας
στο πεδίο των Μέσων, υπάρχει μια θεμελιώδης
αντίφαση: στα πανεπιστήμια δίνουμε έμφαση στην
κοινωνική και κανονιστική θεωρία εις βάρος της
διαχειριστικής θεωρίας, όταν το ζητούμενο είναι
να ετοιμάσουμε επαγγελματίες που να μπορούν
να δουλέψουν αποτελεσματικά στο σύγχρονο

περιβάλλον. Είναι σωστό αυτό; Τι μήνυμα δίνουμε
στους φοιτητές μας όταν ολόκληρο το αξιακό
σύστημα της ακαδημίας, όπως μορφοποιείται μέσα
από τους επαίνους και τις επιβραβεύσεις, εστιάζεται
μονοσήμαντα στην κοινωνική θεωρία; Δεν θα
έπρεπε οι μορφές ακαδημαϊκής αναγνώρισης
όπως το peer review να επεκταθούν και στις
«καλές», στις «άριστες» δημοσιογραφικές πρακτικές
ως μία μορφή αναγνώρισης της σημαντικότητας της
διαχειριστικής θεωρίας; Γιατί θα έπρεπε να είναι
προνόμια μόνο της κοινωνικής θεωρίας;

Θύμιος

Ζαχαρόπουλος: Υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, η δημοσιογραφική γραφή θα
μπορούσε να γίνει αντιληπτή σαν ένα ακόμη
είδος ακαδημαϊκής γραφής. Και αυτό επειδή
έχει τις δυνατότητες να φτάσει σε τέτοια επίπεδα.
Όπως κάθε άλλο είδος έρευνας, έτσι και η
δημοσιογραφική γραφή πρέπει να δημοσιοποιείται,
δηλαδή να εξετάζεται με γνώμονα τον βαθμό
αξιοπιστίας και εγκυρότητας, καθώς επίσης και να
προσθέτει κάτι καινούριο στην ήδη υπάρχουσα
γνώση. Από τα τρία παραπάνω κριτήρια, το δεύτερο,
δηλαδή το ζήτημα της εγκυρότητας, φαίνεται να έχει
πιο μεγάλη σημασία. Έτσι, με τη χρήση ποιοτικών
ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών,
η δημοσιογραφική γραφή έχει την ευκαιρία να
αναχθεί στα επίπεδα της ακαδημαϊκής, εφόσον
βέβαια και ο συγγραφέας έχει πλήρη επίγνωση
του τι απαιτείται, ούτως ώστε να εδραιωθεί η
εγκυρότητα του κειμένου. Επομένως, η παρουσίαση
θα επικεντρωθεί στα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται για να φτάσει η δημοσιογραφική
γραφή το ακαδημαϊκό ύφος γραφής.
Βάλια Καϊμάκη: Είχα την τύχη να μάθω τις
βασικές θεωρίες της επικοινωνίας από έναν
από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην
Ευρώπη. Ο ίδιος μου είπε πώς για να υπάρξω
ολοκληρωμένη ως επαγγελματίας, δεν θα έπρεπε
με κανέναν τρόπο ν’ αφήσω το Πανεπιστήμιο και
την ακαδημαϊκή έρευνα. Είναι ένας από τους λίγους
που τα κατάφερε, σε μια Ευρώπη, η οποία έχει
σαφώς διαχωρίσει την έρευνα για τα Μέσα από την
ίδια τη δημοσιογραφία. Υπάρχουν σήμερα τρόποι
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ τους; Είναι πιο
σημαντική μια έρευνα, ένα research paper από ένα
πρωτότυπο ερευνητικό ρεπορτάζ; Όταν βοηθάς
την κοινωνία να πάει μπροστά, δεν προάγεις
ταυτόχρονα και την επιστήμη;

Dan Gillmor: Η δημοσιογραφία είναι μια δεξιότητα,
που συνδυάζει στοιχεία επιστήμης, τέχνης και
τεχνικής. Μπορεί να διδαχθεί με διάφορους τρόπους,
από την επίσημη εκπαίδευση μέχρι τη μαθητεία
και τον πειραματισμό. Οποιοσδήποτε μπορεί να
συμμετέχει σε διάφορα επίπεδα: Με το να είναι
μάρτυρας και να καταγράψει ένα κεντρικό συμβάν,
να φιλτράρει πληροφορίες που έχει προμηθεύσει
κάποιος άλλος, να προβεί σε εις βάθος έρευνα, να
δημιουργήσει μια οργάνωση ή υπηρεσία ώστε να
βοηθήσει κάποιους να κατανοήσουν τι συμβαίνει
σε ένα μέρος του κόσμου και πολλά άλλα. Οι
παραπάνω τρόποι δεν απαιτούν το ίδιο ποσοστό
χρόνου ή δαπάνης για να αποφέρουν καρπούς.
Αλλά σε έναν κόσμο, όπου η εμπιστοσύνη είναι
ένα αγαθό με βαρύ αξιακό φορτίο, χρειάζεται
προσκόληση σε αρχές, τις οποίες πολλοί
-“επαγγελματίες” δημοσιογράφοι ή μη- δεν τιμούν.
Charlie Becket: Η δημοσιογραφική γραφή πάντα
υπόκειται στο ίδιο της το περικείμενο: μετάδοση,
εφημερίδα, tabloid, είδος κοκ. Στον όρο «γραφή»
συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα, οι γραφικές
παραστάσεις, τα βίντεο και τα υπερκείμενα
γενικότερα. Βρίσκεται σε πολλές πλατφόρμες,
διαμοιραζόμενη και διαδραστική με το κοινό της.
Στην καρδιά της νέας αυτής ιδέας της «ποιοτικής»
γραφής εδράζεται η ιδέα του κοινού, το οποίο
συχνά κατανοείται μέσω της ανάλυσης δεδομένων.
Οι δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό πίεση, τώρα
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονική
περίοδο, ώστε να ευθυγραμμίσουν τη γραφή τους
ανάλογα με τα εμπορικά και αγοραία προστάγματα,
αλλά ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν
διάφορες ευκαιρίες για δημιουργική επικοινωνία.
Το κλειδί σε αυτό είναι η κατανόηση του ρόλου
του συναισθήματος και της δέσμευσης, καθώς ο
δημοσιογράφος συνδυάζει νέες λειτουργίες, όπως
η επιμέλεια με την παλαιότερη ιδέα του πυλωρού
και του ρεπόρτερ/εκδότη.

16:00 – 18:00
Εργαστήρι για Media Literacy
στα social media με τον Dan Gillmor
Ο εγγραμματισμός στα Μέσα στην ψηφιακή
εποχή δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα. Δεν
μπορούμε να αφήνουμε τους εαυτούς μας να είναι
παθητικοί αναγνώστες, ακροατές ή τηλεθεατές των
Μέσων. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί χρήστες - ως

καταναλωτές και ως δημιουργοί. Ξεκινούμε με
βασικές αρχές. Ως ενεργοί καταναλωτές, πρέπει να
είμαστε σκεπτικοί, κριτικοί, να θέτουμε ερωτήσεις,
να ξεπεράσουμε προσωπικές ζώνες όπου
νοιώθουμε ασφαλείς και να κατανοήσουμε πώς
λειτουργούν τα Μέσα. Ως δημιουργοί, που θέλουν
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, πρέπει να είμαστε
εξονυχιστικοί, ακριβείς, δίκαιοι, ανεξάρτητοι και
διαφανείς. Με αυτές τις αρχές ως σημείο εκκίνησης,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνες τακτικές
ώστε τα Μέσα να λειτουργούν ακέραια. Μερικά
βασικά στοιχεία ανάλυσης στο Εργαστήρι:
1. Περιγραφή του φαινομένου - Γιατί ο
εγγραμματισμός στα Μέσα αποτελεί πολύτιμο
σύμμαχο των επαγγελματιών των μήντια;
2. Διανύοντας την ψηφιακή εποχή, ποια είναι
επακριβώς η σημασία του να είναι κάποιος
τεχνολογικά και μηντιακά εγγράμματος; Συμβουλές
για τους δημιουργούς μηντιακού περιεχομένου,
αλλά και για τους καταναλωτές.
3. Οι συμβουλές και οι κανόνες είναι πράγματι
υψίστης σημασίας, ωστόσο η πρακτική διάσταση
και η εφαρμογή τους κρίνεται εξίσου σημαντική.
Επομένως, μαζί θα εξερευνήσουμε και αυτή την
πρακτική πλευρά.
4. Ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή. Μαζί θα
αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων
μήντια, με απώτερο σκοπό να ανακαλύψουμε τι
κρύβεται πίσω από την επιφάνεια των πραγμάτων
και ποιος είναι ο υποκινητής των γεγονότων.
5. Επιπρόσθετα, θα συζητήσουμε γιατί είναι
σημαντικό για τον καθένα από εμάς να κατοχυρώσει
την ψηφιακή του παρουσία, επενδύοντας σε πολύ
περισσότερα από μια απλή προσωπική σελίδα στο
facebook.
6. Θα προχωρήσουμε στην επαναπροσέγγιση
και επιμέλεια μιας σελίδας της Wikipedia και θα
εξετάσουμε παράλληλα και άλλες ιστοσελίδες
που έχουν φτιαχτεί από χρήστες.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
10:00 – 12:00
Νεοεισερχόμενοι: με την καθοδήγηση της
Κατερίνας Διαμαντάκη
1. Μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης /
Χρήση Πλατφόρμας.
2. Γνωριμία με τους κανόνες και τις αρχές της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ΑΠΚΥ μέσω
της παρουσίασης των βασικών εργαλείων και
καναλιών που προσφέρει στους σπουδαστές.
3. Παρουσίαση διαδικασιών αξιολόγησης και
βαθμολόγησης | Διαδικασία εξετάσεων.
4. Αποτύπωση και επεξήγηση των μεθόδων και
κανόνων αξιολόγησης και βαθμολόγησης των
σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία».

12:15 – 12:45
Ξενάγηση στις βάσεις δεδομένων της
Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ με τον Παναγιώτη
Θεμιστοκλέους
Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας που
διανύουμε σήμερα, η παραγωγή ψηφιακού υλικού
εκτινάσσεται σε ασύλληπτα υψηλά επίπεδα,
με ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά το παγκόσμιο
να προσαρμόζουν τα αντικείμενα της έρευνας
(διατριβές, άρθρα, δημοσιεύεις και λοιπές
εκδόσεις) σε νέες, ψηφιακές μορφές, εύκολα
διαχεόμενες και προσβάσιμες. Με τη σειρά τους,
οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν
τις νέες τεχνολογίες για σκοπούς ταξινόμησης και
δημιουργίας αρχείων και συλλογών ιστορικού,
πολιτικού αλλά και επιστημονικού περιεχομένου.
Παράλληλα, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κάθε
βιβλιοθήκης να διαφυλάσσει, να διατηρεί και να
εκδίδει το υλικό που παράγουν τόσο οι φοιτητές
όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό.
Επιπλέον, εάν σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον
προστεθεί το ψηφιακό υλικό που έχει αντληθεί
από τις βάσεις δεδομένων ολόκληρων κειμένων,
τότε δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε πως
ένα χάος διακατέχει το πληροφοριακό σύμπαν.
Πιο συγκεκριμένα, οι βάσεις δεδομένων πλήρων
κειμένων παρουσιάζονται να είναι ιδανικές για
σκοπούς διαδικτυακής εκπαίδευσης, όπου ο
μαθητής / φοιτητής εκπονεί τις μελέτες του κατ’

οίκον, «κατεβάζοντας» υλικό από το διαδίκτυο.
Ατενίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση,
η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου προσφέρει διαδικτυακές συνεδρίες προς
εμπλουτισμό των χρηστών με γενικές δεξιότητες
πληροφοριακής παιδείας, δίνοντας έμφαση στις
θεμελιώδεις αξίες της πληροφοριακής παιδείας
/ εγγραμματοσύνης. Το κύριο μέλημα όμως των
εν λόγω συνεδριών εντοπίζεται στην κριτική
αφύπνιση των φοιτητών ως προς την αντιμετώπιση
και τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουν
καθημερινά. Σε αυτή την περίπτωση, ο συγγραφέας
επικεντρώνεται στις υπηρεσίες, στις τεχνικές και
στα παραδείγματα που παρέχονται και παράγονται
εντός του περιβάλλοντος της Βιβλιοθήκης του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

12:45 – 14:30
Εργαστήρι Έρευνας με τους
Αθανάσιο Ν. Σαμαρά και Εμμανουήλ Τάκα
«H Επαγωγική Μέθοδος: Μία Προσέγγιση
για τη Διδασκαλία – Μία Στρατηγική για
την Καθημερινή Ζωή»
Ο επαγωγικός συλλογισμός κινείται από το
επιμέρους στο γενικό, από το γνωστό στο άγνωστο.
Κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πυροδοτείται
από την έννοια της αιτιώδους συσχέτισης, ότι
δηλαδή το Α προκαλεί το Β. Εάν το Α προκαλεί
το Β, μπορούν να διαμορφωθούν υποθέσεις,
ώστε να διερευνηθούν τα φαινόμενα γύρω μας;
Η ανάλυση επικεντρώνεται στο πεδίο των Μέσων
Επικοινωνίας, όπου εξετάζονται θεωρίες όπως η
τεχνολογική αιτιοκρατία, οι θεωρίες περιεχομένου,
οι θεωρίες επιδράσεων αλλά και θεωρίες που
αφορούν τις σχέσεις μεταξύ εξουσίας και Μέσων
Ενημέρωσης.
Κατασκευάζοντας
υποθέσεις
εργασίας αναφορικά με τις ανωτέρω θεωρίες,
μπορούν να ελεγχθούν οι αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ
διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων. Επομένως, η
επαγωγική μέθοδος μελετά τα επιμέρους στοιχεία
των θεωριών, βήμα προς βήμα, ώστε να ελεγχθεί
αν όντως το Α προκαλεί το Β και αν όντως οι
γενικευμένες θεωρίες ισχύουν. Με αυτό τον τρόπο
ελέγχονται και επικαιροποιούνται οι θεωρίες των
Μέσων Επικοινωνίας, ενώ παράλληλα βελτιώνεται
ο τρόπος με τον οποίο διερευνούμε και κατανοούμε
την καθημερινότητά μας.

Σοφία Ιορδανίδου

Η Σοφία Ιορδανίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.
Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές
στο Πανεπιστήμιο Queens College του City University of New
York στην Αγγλική & Ιταλική Φιλολογία και Συγκριτική Λογοτεχνία,
ενώ ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στο Α.Π.Θ. με θέμα διδακτορικής
διατριβής «Ο Πιραντέλλο στην Ελλάδα».
Τα τελευταία τριάντα χρόνια εργάστηκε στον κλάδο της
δημοσιογραφίας ως συνεργάτιδα επιστημονικών επιθεωρήσεων,
δημοσιογράφος διαπιστευμένη στο Λευκό Οίκο, δημοσιογράφος
και εκφωνήτρια στη Φωνή της Αμερικής, ανταποκρίτρια ελληνικών
εφημερίδων στην Αμερική, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια
ειδήσεων και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
εκπομπών στην Ελλάδα.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάστηκε παράλληλα στον
χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας ως υπεύθυνη επικοινωνίας
θεσμικών και κοινωνικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων,
και στο χώρο της διοίκησης και της επιχειρηματικότητας, συστήνοντας
και αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση Επικοινωνίας & Γραφείου Τύπου
του MEGA CHANNEL, το πρώτο διεθνές τηλεοπτικό πρακτορείο
Ειδήσεων & Ενημέρωσης στην Ελλάδα, NETNEWS AGENCY, και
την εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας NETRESULT.
Σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ανοικτό
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο κατά το ακαδημαϊκό έτος
2010 – 2011 ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Επικοινωνία και Δημοσιογραφία.
Συνέγραψε και δημοσίευσε δύο βιβλία, δεκάδες επιστημονικές
μελέτες και εκατοντάδες άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο,
καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά.
Το 2015 ίδρυσε το «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη
Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», ενώ από το 2013
είναι εκδότης του περιοδικού «Δημοσιογραφία», η ελληνική έκδοση
του Columbia Journalism Review.

Λευτέρης Κρέτσος
Ο Λευτέρης Κρέτσος είναι διδάκτωρ Εργασιακών
Σχέσεων και μέχρι τον διορισμό του ως Γενικός
Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
& Επικοινωνίας (2015), κατείχε τη θέση του
Επίκουρου Καθηγητή Εργασιακών σχέσεων και
Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο
του Greenwich (Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς).

Νίκος Σμυρναίος

https://univ-toulouse.academia.edu/smyrnaios

Ο Νίκος Σμυρναίος είναι αναπληρωτής καθηγητής
ΜΜΕ στο πανεπιστήμιο της Τουλούζης (Γαλλία) και
μέλος του Laboratoire d’études et de recherches
appliquées en sciences sociales (LERASS).

Διδάσκει τις θεματικές ενότητες «Πλαίσιο
και Τέχνη της Δημοσιογραφίας» και «Ψηφιακές
Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας» στο
ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από τριάντα
επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια και έχει
συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή συνέδρια
στους τομείς των σύγχρονων πρακτικών και
διακυβευμάτων της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
και ενημέρωσης, της πολιτικής χρήσης των
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και της
οικονομικής λειτουργίας και ρύθμισης των ΜΜΕ.

Dan Gillmor
dangillmor.com/about

Ο Dan Gillmor διδάσκει στη Σχολή Δημοσιογραφίας
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο τμήμα του
Walter Cronkite School of Journalism & Mass
Communication στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα,
ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου We the Media:
Grassroots Journalism by the People, for the People
και Mediactive.
Ο άξονας της διδασκαλίας του Gillmor, της
γραφής και των ομιλιών του περιστρέφεται γύρω
από την εξέλιξη του κλάδου των ΜΜΕ με την ένταξη
νέων τεχνολογιών και μεθόδων, ενώ τα ερευνητικά
και ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα προεκτείνονται
σε ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού, καθώς και
την εισαγωγή του στοιχείου της επιχειρηματικότητας
στον κλάδο της δημοσιογραφίας.
Στο πλαίσιο του επερχόμενου project του υπό
τον τίτλο Permission Taken, ο Gillmor εξετάζει

το επιδεινούμενο φαινόμενο του καταχρηστικού
ελέγχου που ασκούν διάφορες εταιρείες και
κυβερνήσεις, εκμεταλλευόμενες την επέλαση
των σύγχρονων τεχνολογιών στο επίπεδο των
καθημερινών επαφών και επικοινωνιών.
Ο Gillmor διατηρεί τη σταθερή στήλη του
στο κανάλι Slate’s Future Tense, ενώ κατά
καιρούς συνδράμει στην ιστοσελίδα τεχνολογικού
περιεχομένου Backchannel.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο Gillmor έχει ρόλο
ιδρυτικό και συμβουλευτικό σε επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εντάσσονται
στο ευρύ μιντιακό φάσμα, διατελώντας μάλιστα
μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια.

Nicolas Kayser-Bril
http://www.jplusplus.org/fr
Journalism++
blog.nkb.fr

Ο Nicolas Kayser-Bril είναι συνιδρυτής και
Διευθύνων Σύμβουλος του Journalism++,
μιας εταιρείας υποστήριξης δημοσιογραφικών
οργανισμών και ΜΜΕ στον τομέα επεξεργασίας
δεδομένων. Το Journalism++ συντονίζει μελέτες
που εκπονούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που
βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συγκέντρωση,
ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Απτό
παράδειγμα η βραβευμένη έρευνα υπό τον τίτλο
Τα Αρχεία των Μεταναστών (The Migrants Files),

μια βάση δεδομένων, η οποία αντανακλά τις
ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες της Fortress
Europe (δηλαδή της μεταναστευτικής πολιτικής με
βασικό στόχο τον εμποδισμό εισροής προσφύγων
στην Ευρώπη).
Ο Nicolas μέχρι και το 2011 ήταν επικεφαλής της
δημοσιογραφίας δεδομένων του ειδησεογραφικού
startup Owni.fr.
Σήμερα
διδάσκει
δημοσιογραφία
στο
Πανεπιστήμιο του Neuchâtel.

Γιάννης Σκαρπέλος

Ο Γιάννης Σκαρπέλος είναι Κοινωνιολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Οπτικών Σπουδών.
Διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου από το
1996 και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του
Τμήματος «Πολιτιστική Διαχείριση» και «Νέα Μέσα
και Δημοσιογραφία».
Ασχολείται με την ανάλυση οπτικών big data,
και διδάσκει το μάθημα «Πρακτικές Δεδομένων»
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέα Μέσα και

Δημοσιογραφία». Διευθύνει το Εργαστήριο Νέων
Τεχνολογιών του Τμήματος από το 1999.
Έχει γράψει τα βιβλία: Terra Virtualis: Η
Κατασκευή του Κυβερνοχώρου (Νεφέλη, 1999),
Ιστορική Μνήμη και Ελληνικότητα στα Κόμικς
(Κριτική, 2000) και Εικόνα και Κοινωνία: Από
την Τεκμηριωτική Φωτογραφία στην Οπτική
Κοινωνιολογία (Τόπος, 2012). Είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της International Visual
Sociology Association.

Μωυσής Μπουντουρίδης

Ο Μωυσής Μπουντουρίδης είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών (Ph.D., Johns Hopkins
University, και απόφοιτος ΕΜΠ).
Ασχολείται ερευνητικά με δυναμικά συστήματα,
μαθηματική κοινωνιολογία, κοινωνικά κινήματα,
Επιστήμη - Τεχνολογία - Κοινωνία και μεγάλα
δεδομένα.

Ιωάννα Βώβου
Η Ιωάννα Βώβου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, διδάκτωρ Επικοινωνίας
του Πανεπιστημίου Paris III-Sorbonne Nouvelle,
έχει τον τίτλο του Maître de Conférences στο
Πανεπιστήμιο Paris XIII της Γαλλίας όπου δίδασκε
από το 2002 έως το 2007 και έχει διδάξει στα
γαλλικά πανεπιστήμια Paris ΙΙΙ-Sorbonne Nouvelle
(2000 και 2005), Paris VIII (2004-2005) και
Paris XII (2000-2002). Είναι μέλος του Κέντρου
Έρευνας για την Εικόνα και τον Ήχο των Μέσων
(CEISME, EA Communication, Information, Médias)
του Πανεπιστημίου Paris III-Sorbonne Nouvelle.
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα
και έχει γράψει άρθρα και κεφάλαια σε
συλλογικά βιβλία για την ιστορία της τηλεόρασης

και την ανάλυση των τηλεοπτικών πολιτικών
εκπομπών, τα προγράμματα «ριάλιτι» και τις
κοινωνικές αναπαραστάσεις τους, τη σχέση του
τηλεοπτικού λόγου και της εικόνας με κοινωνικές
πραγματικότητες, καθώς και για τα προγράμματα
μυθοπλασίας. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα
περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση της έννοιας του
κοινωνικού φύλου από τα Μέσα επικοινωνίας.

David Domingo

Twitter: @dutopia
Master in Journalism ULB http://journalisme.ulb.ac.be
https://scholar.google.fr/citations?user=j6ESztEAAAAJ&hl=fr

Ο David Domingo είναι Πρόεδρος του τμήματος
Δημοσιογραφίας στη Σχολή Πληροφορίας και
Επικοινωνίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των
Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles). Επίσης,
διετέλεσε επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο της Αϊόβα (ΗΠΑ), αλλά και επίκουρος
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili
(Καταλονία). Η έρευνά του επικεντρώνεται στις
καινοτόμες πρακτικές διαδικτυακής επικοινωνίας και
ιδιαίτερα στον επανακαθορισμό των διαδικασιών
και ταυτοτήτων που εμπλέκονται στην παραγωγή,
χρήση και διάδοση ειδήσεων. Έχει συγγράψει το
βιβλίο Participatory journalism: guarding open
gates at online newspapers, ενώ έχει συνεκδόσει
το Making Online News και το Εγχειρίδιο Ψηφιακής
Δημοσιογραφίας της SAGE.

Δήμητρα Δημητρακοπούλου

https://gr.linkedin.com/in/dimitrakopoulou
Email: dimitrakopouloud@jour.auth.gr
www.facebook.com/ddimitrakopoulou
twitter.com/dimitrakopoulou

Η Δήμητρα Δημητρακοπούλου είναι Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ερευνήτρια
στο ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής). Από τον Ιανουάριο του
2014 είναι κύρια ερευνήτρια για το ΕΛΙΑΜΕΠ και
υπεύθυνη για το πακέτο εργασίας με θέμα: τα Μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στο ερευνητικό πρόγραμμα
«INFOCORE: (In)forming conflict prevention,
response and resolution: the role of media in

violent conflict», το οποίο χρηματοδοτείται από
το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Έρευνα
της Ε.Ε. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή και συμμετοχική
δημοσιογραφία, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τον ψηφιακό εγγραμματισμό, τον μισαλλόδοξο
λόγο στις πλατφόρμες web 2.0. Έχει συμμετάσχει
ως ερευνήτρια σε μια σειρά ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και είναι ενεργό μέλος σε διεθνή
δίκτυα και προγράμματα ως κύρια ερευνήτρια και
συντονίστρια για την Ελλάδα. Είναι Αντιπρόεδρος
του Δικτύου Δημοσιογραφικών Σπουδών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα στην
Επικοινωνία και την Εκπαίδευση.

Λήδα Τσενέ

https://gr.linkedin.com/in/lidatsene

Η Λήδα Τσενέ είναι Διδάκτωρ Επικοινωνίας, Μέσων
και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με
ειδίκευση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και απόφοιτος του
ίδιου Τμήματος. Από το 2008 συνεργάζεται με το
Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
του Παντείου Πανεπιστημίου ως ερευνήτρια και
διδάσκουσα. Το διάστημα 2010 - 2014 δίδαξε
στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Πληροφορικής
και ΜΜΕ, ενώ από το 2012 διδάσκει στο ΜΠΣ
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2013
συνεργάζεται ως διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ από από
τα 2012 συντονίζει δύο διαδικτυακά σεμιναρία
στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με θέμα τις νέες
τεχνολογίες και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και
σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
επικοινωνίας, ενώ από το 2005 είναι Διευθύντρια
Δημοσίων
Σχέσεων
και
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων της Comicdom Press και από
το 2015 founder της Athens Comics Library.
Συνεργάζεται με το Impact Hub Athens ως
Communication
Strategist
και
Business
Development Consultant.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα και επιστημονικές
εργασίες στην περιοχή των ψηφιακών Μέσων, της
δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας, των comics και
της πολιτιστικής διαχείρισης. Στα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, entrepreneurial journalism
και διαμεσικής αφήγησης.

Κατερίνα Διαμαντάκη

Η Κατερίνα Διαμαντάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και κάτοχος Μεταπτυχιακού
και Διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια ερευνητική
της δραστηριότητα εμπίπτει στον τομέα της Κοινωνιολογίας των Νέων
Μέσων, επικεντρώνοντας στην ανάλυση των μεσοποιημένων πρακτικών
κοινωνικής αλληλόδρασης, καθώς και στις κοινωνικές και πολιτισμικές τους
προεκτάσεις, ειδικότερα σε συνάρτηση με την κοινότητα, την πολιτική της
ταυτότητας, το αστικό περιβάλλον και τη δημόσια σφαίρα. Στα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης η στρατηγική επικοινωνία,
η πολιτική επικοινωνία, η κοινωνική ψυχολογία των ομάδων, η μελέτη
ακροατηρίων και η μεταβολή των εννοιών του χώρου, του χρόνου και της
μνήμης σε συνθήκες υψηλής τεχνολογικής διαμεσολάβησης. Ερευνητική
εμπειρία έχει επίσης αποκομίσει συμμετέχοντας σε διεπιστημονικά
ερευνητικά προγράμματα με θέματα όπως η ένταξη νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, οι αναπαραστάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου
στον Τύπο και στην Τηλεόραση, η αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων
και στερεοτύπων στα κείμενα των Μ.Μ.Ε., η χρήση του διαδικτύου ως
Μέσο πολιτικής επικοινωνίας, η χρήση των locative media στον αστικό
χώρο, η εμπειρία χρήστη σε υβριδικά, «έξυπνα» περιβάλλοντα και η
εξατομίκευση-προσαρμογή διαδικτυακών περιβαλλόντων (adaptive/
personalized web). Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν ένα βιβλίο,
κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει διδάξει στο αθηναϊκό παράρτημα του
Πανεπιστημίου της Ινδιανάπολις ως Επίκουρη Καθηγήτρια Επικοινωνίας
και ως συνεργάτης διδασκαλίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επίσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για το διάστημα
2003-2007 έχει τη θέση του εμπειρογνώμονα σε θέματα communitybuilding στο “ΕU Community” Fp7 Πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν των ακαδημαϊκών της ενδιαφερόντων,
η Κατερίνα Διαμαντάκη έχει οκταετή εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος
επικοινωνίας και επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Charlie Beckett
Twitter: @CharlieBeckett

http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/profile.aspx?KeyValue=c.h.beckett@lse.ac.uk

Ο Charlie Beckett, Kαθηγητής του Τμήματος
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του London School of
Economics, είναι πρώην δημοσιογράφος των
δικτύων BBC και Independent Television Network,
αντίστοιχα. Είναι διευθυντής του Polis, της διεθνούς
δημοσιογραφικής δεξαμενής σκέψης του LSE.
Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για τη διαδικτυακή
δημοσιογραφία, το SuperMedia (2008), καθώς
και ένα άλλο με κεντρικό άξονα την ευρέως
διαχεόμενη δημοσιογραφία (disruptive journalism),
υπό τον τίτλο WikiLeaks: Οι ειδήσεις κατά τη
διαδικτυακή εποχή (2012).

Ειδικεύεται σε νέες μορφές ψηφιακής
δημοσιογραφίας,
στην
αναμόρφωση
των
ειδησεογραφικών οργανισμών, αλλά και τον
εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πολιτικής
επικοινωνίας.

Βάλια Καϊμάκη
valiakaimaki.gr
Twitter: @valia_kaimaki

Η Δρ Βάλια Καϊμάκη (Ph.D.) είναι δημοσιογράφος,
διατελώντας ραδιοφωνική παραγωγός στον
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ελλάδας
(ΕΡΤ) από το 1997. Εργάστηκε στον ημερήσιο
και περιοδικό τύπο στη Γαλλία, καθώς και στον
περιοδικό τύπο και την τηλεόραση στην Ελλάδα.
Επίσης είναι διευθύντρια της ελληνικής έκδοσης
του «Le Monde diplomatique» (πρώτη δημοσίευση
1998). Η Βάλια έχει συγγράψει το πρώτο

ελληνικό βιβλίο σχετικά με τα Μέσα ενημέρωσης
και το Διαδίκτυο (1996). Από τον Σεπτέμβριο
του 2013, ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, διδάσκοντας
Social Media και Δημοσιογραφία στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Επικοινωνία και
Νέα Δημοσιογραφία». Ειδικεύεται στα νέα Μέσα
ενημέρωσης, στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
καθώς επίσης και σε δημοσιογραφικά θέματα.

Ελίνα Μακρή

Oikomedia.com
Youth Investigative Journalism Prize (ijp.gr).
cafebabel.com

Η Ελίνα Μακρή είναι δημοσιογράφος και διαχειρίστρια έργων
για τα Μέσα Επικοινωνίας. Έχει σπουδάσει Νομική στη Γαλλία
και Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Βέλγιο. Η Ελίνα είναι
συνιδρύτρια της oikomedia.com, ενός παγκόσμιου κοινωνικού
δικτύου για επαγγελματίες από τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης.
Το 2014 η Ελίνα και η τεχνολογική εταιρία SciFY, ίδρυσαν
το C.A.R.L. (Computer Assisted Reporting Laboratory), ένα
εργαστήριο με κύρια δραστηριότητα τη δημιουργία ενός
ψηφιακού οπλοστασίου, χρήσιμου για τους δημοσιογράφους
που ασχολούνται με την αναζήτηση, επεξεργασία και χρήση
δεδομένων αλλά και γενικότερα με το Computational Reporting.
Ακόμα, ιδρύσε το βραβείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
για Νέους, με σκοπό να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει τους
νέους επαγγελματίες που εργάζονται για το κοινό, δημόσιο
συμφέρον, ερευνούν και εποπτεύουν το έργο και τις αποφάσεις
των ελληνικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των νομικών
και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
επικράτεια και τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο των δράσεών
τους. Τον Μάιο του 2012, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε
το ευρωπαϊκό βραβείο Charlemagne Youth Prize για το
πρωτότυπο δημοσιογραφικό εγχείρημα «Europe on the Ground».
Σήμερα, η Ελίνα εργάζεται ως δημοσιογράφος και διαχειρίστρια
έργων για τα Μέσα Επικοινωνίας. Ειδικεύεται στη δημοσιογραφία
δεδομένων και το Διεθνές ρεπορτάζ.
Αναγνωρίζοντας τα κενά στο ευρωπαϊκό ρεπορτάζ και
εμπνεόμενη από το ακαδημαϊκό debate «Did the West Make
Newspapers, or Did Newspapers Make the West?» ψάχνει
πρακτικούς τρόπους για να καλλιεργήσει στα εθνικά Μέσα
Ενημέρωσης, μία ευρωπαϊκή συντακτική γραμμή και ένα Μέσο
ενημέρωσης που δε θα είναι ελληνικό, γαλλικό, ιταλικό, γερμανικό
κτλ, αλλά πρώτα ευρωπαϊκό.

Διονύσης Πάνος
Ο Διονύσης Πάνος είναι Λέκτορας στο Τμήμα
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην
επικοινωνιακή ψυχολογία και την κοινωνιολογία
του κυβερνοχώρου. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και πτυχίο από το Τμήμα
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχίο Νομικής

από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα
προσανατολιζόμενα σε θέματα, όπως η επανένταξη
παλιννοστούντων και η ένταξη των οικονομικών
μεταναστών, η δημιουργία στερεοτύπων από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για συγκεκριμένες
ομάδες του πληθυσμού, η διερεύνηση του
συστήματος αξιών της νεολαίας και η διατύπωση
κώδικα αυτοδέσμευσης των ηλεκτρονικών ΜΜΕ
με στόχο την προστασία ανήλικων τηλεθεατών.
Επιπλέον, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τον
χώρο της Πολιτικής Επικοινωνίας, ενώ διετέλεσε
στέλεχος Εταιρειών Πολιτικής Έρευνας και
Επικοινωνίας, όπως επίσης και ανεξάρτητος
Σύμβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας.

Θύμιος Ζαχαρόπουλος
https://www.linkedin.com
The American College of Greece (http://www.acg.edu)

Ο Θύμιος Ζαχαρόπουλος είναι Ακαδημαϊκός
Διευθυντής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Deree. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και θεωρία της
τηλεόρασης. Είναι διδάκτωρ Δημοσιογραφίας του
Πανεπιστημίου Southern Illinois (USA).
Υπήρξε πρόεδρος του τμήματος ΜΜΕ του
Washburn University (Κάνσας, 1997 - 2005),
καθηγητής Επικοινωνίας και διευθυντής του
μεταπτυχιακού τμήματος στο Pittsburg State
University (Κάνσας, 1988 - 1997). To 1994 με
υποτροφία Fullbright ήταν επισκέπτης καθηγητής
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Οι δημοσιεύσεις του εκτείνονται περαιτέρω
στον τομέα των διεθνών επικοινωνιών, για την

εκπόνηση των οποίων χρησιμοποιεί τις μεθόδους
της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Η έρευνά
του στρέφεται επίσης στα συστήματα συγκριτικής
μελέτης των ΜΜΕ, την ειδησεογραφική κάλυψη
των γεγονότων ανά το παγκόσμιο, τον αντίκτυπο των
ΜΜΕ, τα ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας,
καθώς επίσης και τη σχέση που αναπτύσσεται
ανάμεσα στα Μέσα ενημέρωσης και στα παιδιά.
Ο Θύμιος Ζαχαρόπουλος συνέγραψε τα
βιβλία Mass Media in Greece (1993) και Σπορ και
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (2008), στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται τα πορίσματα της έρευνας
που διεξήχθη αναφορικά με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1953. Παντρεμένος με
την Αριέττα Παντελάκη, με δύο παιδιά, τον Δημήτρη
και τον Αντρέα.
Σπούδασε Nομικά και Οικονομικά - Διεθνείς
Σχέσεις και Μεσαιωνική Ιστορία στην Aθήνα και στο
Στρασβούργο (DEA Droit Europeen, DIHEE).
Ως δικηγόρος ασχολήθηκε με το δίκαιο των
επιχειρήσεων και με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.
Σύμβουλος για Eυρωπαϊκές υποθέσεις στα
υπουργεία Eθνικής Oικονομίας, Eξωτερικών και
Πολιτισμού, σύμβουλος Eυρωπαϊκών θεμάτων
στην Eνωση Iδιοκτητών Hμερησίων Eφημερίδων
Aθηνών. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της

«Επιθεώρησης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και
της «Κοινωνίας Πολιτών». Συν-συγγραφέας της
«Eρμηνείας κατ’ άρθρον της Συνθήκης EOK», έχει
γράψει σειρά άρθρων σε νομικά περιοδικά. Mέλος
του Δ.Σ. του EKEME, παλαιότερα του ΕΚΕΜ,
Ακαδημαϊκός Διευθυντής του EKEME/ΕPLO.
Δημοσιογράφος στο «BHMA» και τον
«OIKONOMIKO TAXYΔPOΜΟ» (1972 - 1996,
1999 - 2008). Εκδότης του βραχύβιου
εβδομαδιαίου περιοδικού κριτικής ανάλυσης
«ΣAMIZNTAT» (1996-97), συνεργάτης της
Kυριακάτικης «EΛEYΘEPOTYΠIAΣ», (1997 -1998)
της «HMEPHΣIAΣ» (1996 - 98), της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» (1996 – σήμερα), της
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ» (2009 - σήμερα), του
ACTION 24. Το 2008 διηύθυνε τον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΥΠΟ». Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας
στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999 - 2000).
Συνιδιοκτήτης των Εκδόσεων ΠOΛIΣ και των
METAMEΣONYKTIΩN EKΔOΣEΩN.

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους
Ο Παναγιώτης Θεμιστοκλέους είναι Βιβλιοθηκονόμος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Αθήνας αποκτώντας Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης και
συνέχισε με μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο στην «Επιστήμη της Πληροφόρησης»
(κατεύθυνση «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε
Ψηφιακό Περιβάλλον») αλλά και στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ στην Εκπαίδευση
(Κατεύθυνση Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση - 2006-2010). Στην παρούσα φάση
εκπονεί τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(2012-2016)
στο
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Ως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης
Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης,

ο Παναγιώτης συντονίζει 4 projects σχετικά με
τη δράση της ένωσης, δεδομένης και της πείρας
δεκατριών χρόνων στην υποστήριξη και προσφορά
σεμιναρίων ψηφιακού εγγραμματισμού μέσω του
ΑΠΚΥ. Επιπλέον, διαχειρίζεται τα ψηφιακά εργαλεία
και το ηλεκτρονικά διαχεόμενο περιεχόμενο μέσω
της Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Κύπρου.

Αθανάσιος Ν. Σαμαράς

Academia: https://piraeus.academia.edu/AthanassiosNSamaras

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Πολιτική Επικοινωνία στο Διεθνές Περιβάλλον»
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διευθυντής
του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και
Μέσων Ενημέρωσης. Έχει πτυχίο Οικονομικών
από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακό στην
Επικοινωνιακή Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο City
(Λονδίνο), μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επικοινωνία
και Ρητορική από το Τμήμα Επικοινωνίας του
Emerson College (Βοστώνη, ΗΠΑ) και διδακτορικό
στην Πολιτική Επικοινωνία από το Sussex University.
Έχει συγγράψει δύο βιβλία με θέμα τη
στρατηγική επικοινωνία στις πολιτικές εκστρατείες:
Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση: Μια ποσοτική
προσέγγιση για την Ελλάδα, Αθήνα: Ινστιτούτο

Οπτικοακουστικών Μέσων 2003, και Τηλεοπτική
πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα, Αθήνα:
Καστανιώτης 2008. Επιμελήθηκε τον συλλογικό
τόμο Εικόνες Κρατών – Στρατηγική επικοινωνία,
ήπια ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης, Αθήνα:
Καστανιώτης 2014. Έχει δημοσιεύσει πλήθος
εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς
τόμους και διεθνή συνέδρια. Έργα του έχουν
μεταφραστεί στα γαλλικά, ρωσικά και τουρκικά.
Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τους τομείς της
διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας με έμφαση στην
εικόνα των κρατών, της στρατηγικής πολιτικής
επικοινωνίας, της ανάλυσης ειδήσεων, των τεχνικών
επικοινωνίας στον τηλεοπτικό πολιτικό διάλογο, της
ρητορικής επικοινωνίας και πειθούς, καθώς και της
λειτουργίας του συστήματος πολιτικής επικοινωνίας
των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εμμανουήλ Τάκας

Academia: https://independent.academia.edu/ManosTakas
Facebook: Manos Takas

O Εμμανουήλ Τάκας είναι διδάσκων σε ιδιωτικό
κολλέγιο των Αθηνών στα μαθήματα Επικοινωνίας,
Μεθοδολογίας της Έρευνας, Πολιτικών Επιστημών
και Κοινωνιολογίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες
στο Johann Wolfgang Goethe Universitaet στη
Φρανκφούρτη (Γερμανία) όπου απέκτησε και
τον πρώτο του μεταπτυχιακό τίτλο στη Συγκριτική
Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις. Τον
δεύτερο μεταπτυχιακό του τίτλο τον απέκτησε
από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο
τμήμα «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία», ενώ
εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο, στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο
της Πολιτικής Επικοινωνίας και της σύζευξής της με
θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Είναι ενεργός ερευνητής στο Advanced
Media Institute, έχοντας παρουσιάσει έρευνές
του σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Παράλληλα,
έρευνές του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά
και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει
συγγράψει την e-Μονογραφία Τις πταίει; Γνωσιακές
Μεροληψίες στην Απόδοση Αιτιότητας, η οποία
εκδόθηκε από το Advanced Media Institute.

Ψηφιακή δημοσιογραφία: απάντηση στην κρίση των Μέσων ενημέρωσης;
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