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Θεσσαλονίκη, 26.11.2015
Με εισηγήσεις καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού και εκδοτών περιφερειακού
τύπου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η και τελευταία ημερίδα με θέμα: Έντυπα και Διαδικτυακά
Μέσα στην Περιφέρεια, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στο πλαίσιο
του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς», στις 25 Νοεμβρίου στο ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ.
Στο επίκεντρο όλων των εισηγήσεων ήταν το μέλλον και η βιωσιμότητα των ΜΜΕ της περιφέρειας. Ο
κ.Στάθης Σιδηρόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ. και
Συντονιστής του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς», εκπαιδευτικού κύκλου Θεσσαλονίκης, άνοιξε
την ημερίδα παρουσιάζοντας το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
5 εκπαιδευτικών κύκλων στη Θεσσαλονίκη. Ο διεθνούς φήμης ομότιμος καθηγητής του Dublin City
University School of Communications John Horgan αφού αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του τύπου
στη συνέχεια παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στην ψηφιακή εποχή κάποιες
τοπικές εφημερίδες στην Ιρλανδία. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Dr.Anda Rozukalne του Riga
Stradins University της Λετονίας αφού παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο του μιντιακού
περιβάλλοντος στην περιοχή της Βαλτικής, αναφέρθηκε εκτενέστερα στα περιφερειακά και τοπικά
μέσα της Λετονίας. Ο κ.Θέμης Πεταλωτής, Εκδότης της Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Σερρών &
Αντιπρόεδρος της ΕΙΗΕΕ, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση του τύπου στην περιφέρεια καθώς
και τις προοπτικές του όπως προδιαγράφονται σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες. Ο κ.Ευάγγελος
Αθανασίου, Εκδότης της Εφημερίδας ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Ηπείρου & Αντιπρόεδρος του ΣΗΠΕ,
αναφέρθηκε λεπτομερώς για το πώς λειτουργούν τα έντυπα και διαδικτυακά μέσα στην περιφέρεια
και παρουσίασε με στατιστικά στοιχεία την πορεία τους. Μετά το πέρας των εισηγήσεων το λόγο
πήρε ο κ.Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, ως παρεμβαίνων
ομιλητής σχολιάζοντας εύστοχα και με πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τις εισηγήσεις που
παρουσιάστηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με πολλές ερωτήσεις και
ανταλλαγή απόψεων. Στο τέλος δόθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής των συμμετεχόντων του Ε’ και
Ε’ συμπληρωματικού εκπαιδευτικού κύκλου καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης προηγούμενων
κύκλων που δεν είχαν παραληφθεί ακόμα.
Το πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» έχει ως στόχο την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του
ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, διαμέσου των εργαλείων που προσφέρουν οι σπουδές
επικοινωνίας με την ευρύτερή τους έννοια. Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις
και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική
αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις με τις συνιστώσες των σπουδών
επικοινωνίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού
και της δημοσιογραφίας, καθώς και όσων ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο στόχο
την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.
Το πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» αποτελεί σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε:
Ιστοσελίδα: http://kostispalamas.uoa.gr/
e-mail επικοινωνίας: mediaparkthessaloniki@gmail.com
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