Πρόγραµµα

#Retreat2021
Σάββατο 27 Νοεµβρίου,

ιαδικτυακά

Στρογγυλό Τραπέζι

«Αναπόφευκτη η
σύγκρουση ύσης µε Κίνα;»

«…στην πράξη»

Τέσσερα workshops Έρευνας,
Επικοινωνίας και ηµοσιογραφίας

09.00 - 09.20
Καλωσόρισμα
Καλωσόρισμα και παρουσίαση
του #Retreat2021 από τη Σοφία
Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και
Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και
Πρόεδρο του Advanced Media Ins tute
(ΑΜΙ).
Λίγα λόγια για το ΜΠΣ και το ΑΜΙ, τις
κατευθύνσεις, δυνατότητες
1. συνεργασίας με τον ιστότοπο
www.dimosiograﬁa.com
2. εκπαίδευσης στα ερευνητικά και
εφαρμοσμένα έργα του ΑΜΙ, καθώς και
στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
ΜΠΣ και του Ινστιτούτου ως πρακτική
εξάσκηση.

Συζητούν με τη συμμετοχή του κοινού,
οι: Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος και
Λεωνίδας Βατικιώτης, δημοσιογράφος.
10.30 – 11.20
«…στην πράξη 2»
Χάος και Αλλαγή στην επικοινωνία και τη
δημοσιογραφία στη μετά Covid εποχή
Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά το πρώτο lockdown, επιχειρήσεις και οργανισμοί ακόμα
προσπαθούν να διαχειριστούν το ντόμινο
αλλαγών που επέφερε η πανδημία και
να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Μέσα από παραδείγματα από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, εξετάζουμε βασικές
τάσεις που υποδηλώνουν νέες πρακτικές
και ανάγκη επαναπροσδιορισμού
προτεραιοτήτων στη μετά Covid εποχή
στα πεδία της Κοινωνίας, της Τεχνολογίας
και της Επικοινωνίας, με έμφαση στους
στρατηγικούς μετασχηματισμούς.

09:20 – 9:40
Δομή και φοίτηση στο ΜΠΣ
από τον Χάρη Πλατανάκη, διδάσκων

Συζητούν με τη συμμετοχή του κοινού,
οι: Κατερίνα Διαμαντάκη, διδάσκουσα &
Λήδα Τσενέ, διδάσκουσα

09:40 – 10:30
«…στην πράξη 1»

11.20 – 11.40
Απόφοιτοι με «εμπειρία»:

Facebook
Το Facebook - θερμοκήπιο της ρητορικής
μίσους, της πόλωσης, της μεροληψίας και
των fake news. Παγκόσμιο ολιγοπώλιο και
υποδειγματικός φοροφυγάς. Η παρουσία
των Μέσων ενημέρωσης στο Facebook μια σχέση αγάπης - μίσους. Με αφορμή
την πρόσφατη αγωγή τεσσάρων Ελλήνων
δημοσιογράφων εναντίον του Facebook (η
πρώτη, η οποία κατατίθεται σε ευρωπαϊκό
έδαφος) συζήτηση για τη λογοκρισία,
τα συνταγματικά δικαιώματα και τις
ελευθερίες στις πλατφόρμες.

Κατεύθυνση Επικοινωνίας
Χριστίνα Λιναρδάκη
Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
Συζήτηση με τους φοιτητές.
11.40 – 12.30
«…στην πράξη 3»
Απελευθέρωση αγοράς, ενεργειακή
φτώχεια και στο βάθος το κλίμα
Πώς η απελευθέρωση της αγοράς έχει

μεταβάλλει το ενεργειακό τοπίο στην
Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη), πώς ο
τρόπος που γίνεται (;) η μετάβαση στην
μετά τον άνθρακα εποχή αυξάνει τον
κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας, και τι
ρόλο παίζει αυτό στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Συζητούν με τη συμμετοχή του κοινού οι:
Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου,
δημοσιογράφος και Μιχάλης
Παναγιωτάκης, δημοσιογράφος.
12.30 – 13.10
«…στην πράξη 4»
Μυθοπλασία διχασμού
Ο Γιώργος Λαουτάρης, δημοσιογράφος
και μεταπτυχιακός φοιτητής του
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»
παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνάς
του για τα κίνητρα των μεγάλων
τηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδος να
προβάλλουν ταυτόχρονα σειρές που
θίγουν ζητήματα τα οποία έχουν διχάσει
στο πολύ πρόσφατο παρελθόν την
ελληνική κοινωνία.
Συμμετέχει το κοινό.
13:10 – 13:30
Συζήτηση με τους φοιτητές των ΜΠΣ και
το κοινό
18.00-19.45
Στρογγυλό Τραπέζι - Συζήτηση
Αναπόφευκτη η σύγκρουση Δύσης με
Κίνα;
1. Είναι αμυντική ή επιθετική η
αντικινεζική στροφή της Δύσης;

2. Τι μέρος της επανισορρόπησης έχει
γεωπολιτικό περιεχόμενο; Τι μέρος έχει
βαθύτερα οικονομικό;
3. Τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης
είναι ευθυγραμμισμένα με της Κίνας,
ή είναι αντίθετα προς την Κίνα και
παρακολουθηματικά των συμφερόντων
των ΗΠΑ;
4. Τι ρόλο έπαιξαν, τι ρόλο καλούνται να
παίξουν οι απεικονίσεις – πολιτικές και
μηντιακές – του «νέου εχθρού»; Πόσο
πρόθυμα είναι τα σημερινά μήντια να
συνεισφέρουν στην αντι-Κινεζική στροφή;
5. Τι θα σημάνει το αντι-κινεζικό μέτωπο
για την Ελλάδα (Cosco σε ΟΛΠ, State Grid
με 24% σε ΑΔΜΗΕ και ναυπηγήσεις στην
Κίνα από Έλληνες εφοπλιστές, κ.α.);
6. Η Κίνα δεν πιθανολογείται να
υποχωρήσει απέναντι στον δυτικό κλοιό.
Οδεύουμε σε πόλεμο; Θα φθάσουν
οι χώρες της Δύσης να εμπλακούν σε
σύρραξη για να μη χάσουν τα πρωτεία οι
ΗΠΑ;
Συμμετέχουν οι: Δημήτρης Καλτσώνης,
Καθηγητής Θεωρίας κράτους και
δικαίου - Κώστας Μελάς, Καθηγητής
Οικονομολόγος - Βαγγέλης Χωραφάς,
Πολιτικός Αναλυτής.
Συζητούμε με τον Γερμανό δημοσιογράφο
Frank Sieren στο Πεκίνο. TBC
Συντονίζει ο Αντώνης Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος
19:45 -20:00
Απονομή Βραβείου ρεπόρτερ 2020
στον Γιάννη Γορανίτη για την έρευνα και
αρθρογραφία του σε θέματα πανδημίας
Covid19, αλλά και συνολικά σε ζητήματα
τεχνολογίας και επιστήμης.

Συνδιοργανωτές

www.dimosiografia.com

Υποστηρικτής

Τόπος συνάντησης
Guest link: h ps://eu.bbcollab.com/guest/035e2c3e1ee34ba7b1b9acf51a08d9f4

