
  

 
                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
     
Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και η New Media Studies διοργάνωσαν σεµινάριο µε 

θέµα την Τηλεόραση και τα Social Media  
 
Με τη συµµετοχή δεκάδων σπουδαστών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, του Mediterranean College, 
άλλων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, παρουσία εκπροσώπων από το χώρο του 
Τύπου, καθώς και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 5 
Απριλίου, στο Lecture Hall του Mediterranean College  το εξαιρετικά σηµαντικό και 
επίκαιρο σεµινάριο µε θέµα:   
 

«Η Τηλεόραση σήµερα. 
Η επίδραση των Social Media στη Διαµόρφωση κοινής γνώµης.» 

 
Εισηγητές του σεµιναρίου ήταν: 
 

• Σταµάτης Μαλέλης ( Διεθυντής Ειδήσεων & Ενηµέρωσης Star Channel), 
“H Τηλεόραση σήµερα»  

• Φώτης Βασιλείου ( Διεύθυντης New Media Studies )  
« Η επίδραση των Social Media” 

 
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο κος Μαλέλης, αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο της 
τηλεόρασης, την ραγδαία ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών ( από 
το 1989, έτος – ορόσηµο για τη δηµιουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης) , τη διείσδυση της 
στην ελληνική οικογένεια και το µέλλον της σε ένα περιβάλλον νέων προκλήσεων. 
 
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Φώτης Βασίλειου, ο οποίος στην οµιλία του, προς τους 
σπουδαστές και τους υπόλοιπους προσκεκληµένους, οι οποίοι είχαν κατακλύσει το 
Lecture Hall του Mediterranean College, εξήγησε την έννοια και τη σηµασία των 
Social Media, τις επιπτώσεις που έχουν στην αγορά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 
την επιρροή τους στην κοινωνία και εν τέλει στη ζωή όλων των ανθρώπων, σε 
οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται. 
Επίσης, µε τη χρήση εξαιρετικών παραδειγµάτων, παρουσίασε τα οικονοµικά µεγέθη των 
τριών µεγαλύτερων social media δικτύων, τα οποία ξεπερνούν ασύλληπτα ποσά 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 
 
Μετά το πέρας των οµιλιών, οι εισηγητές του σεµιναρίου, δέχτηκαν «βροχή» ερωτήσεων 
από τους παριστάµενους, αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούσαν τόσο την τηλεόραση 
και το ρόλο της, όσο και τα Social Media.  
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του «XINIS EDU FESTIVAL 2012».       
 

 
Αθήνα: Πατησίων 31, Τηλ.: 210 5279500 , Πειραιάς: Φίλωνος 39, Τηλ.: 210 
4120714 
Γλυφάδα: Λ. Βουλιαγµένης 67 & Αχιλλέως, Τηλ.: 210 9640117 ,Θεσσαλονίκη: 
Βαλαωρίτου 9, Τ: 2310552406 & τηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-11-919191 

website: www.iek-xini.edu.gr  &  www.edufestival.gr  

 


