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Στρογγυλό Τραπέζι: Ελληνοτουρκικά: ειδησεογραφία, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση
στο πλαίσιο του #Retreat2020: Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19
Την προβληματική «Ελληνοτουρκικά: ειδησεογραφία, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» θα
επιχειρήσει να αναλύσει Στρογγυλό Τραπέζι με διακεκριμένους ομιλητές στο πλαίσιο του #Retreat2020:
Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19 στις 19 Δεκεμβρίου 2020. Με μια λογική
προσέγγισης των γεωπολιτικών προκλήσεων μέσα από την πρόσληψη της κοινής γνώμης.
Το #Retreat, η ετήσια συνάντηση ανθρώπων από τον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας,
θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, μεταξύ
14:00 – 20:45 το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα εργαστήρια είναι ανοικτά
προς όλους για συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση: https://bit.ly/3qLFzsi
Που διαμορφώνεται το όριο του τι μπορεί να γράψει ή να πει –σήμερα, υπό τις συνθήκες
Ελληνοτουρκικής έντασης– ο δημοσιογράφος; Πώς λειτουργεί η έννοια της αντικειμενικότητας μπροστά
στην πρόκληση των εθνικών θεμάτων; Πώς εξασφαλίζεται ο αλφαβητισμός στα Μέσα, την εποχή της
κοινωνικής δικτύωσης; Πώς μας βλέπει και πώς μας αφηγείται η Τουρκική πλευρά; Πώς λειτούργησε η
κρίση στον Έβρο και τα νησιά;
Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης. η αναζήτηση της αλήθειας. οι παγίδες του γεωπολιτικού και της
άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Πάρις Καρβουνόπουλος (δημοσιογράφος) – Μανώλης Κοττάκης
(δημοσιογράφος) – Γιάννης Μανδαλίδης (δημοσιογράφος) – Ζαχαρούλα Τσιριγώτη (αντιστράτηγος ε.α.
της Ελληνικής Αστυνομίας ) – Στέλιος Φενέκος (υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού ε.α.) συζητούν,
με τους δημοσιογράφους Σοφία Ιορδανίδου και Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη να συντονίζουν. Με προσδοκία
να ανοίξει –κι άλλο– η συζήτηση.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του #Retreat2020 θα γίνει η απονομή του Βραβείου «Καλύτερου
Ρεπόρτερ 2020».
Συνδιοργανωτές του #Retreat2020 είναι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Επικοινωνία και
Νέα Δημοσιογραφία» και «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου, το Advanced Media Institute και το περιοδικό «δημοσιογραφία». Υποστηρικτής του
#Retreat2020 είναι οι Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις. Ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο
www.ouc.ac.cy, www.advancedmediainstitute.com και www.dimosiografia.com

