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ΜMΕ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ:
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Νέο ερευνητικό έργο από το το Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου

To νέο ερευνητικό έργο με το ακρώνυμο MEDIA_CRISIS, που έχει ως ανάδοχο φορέα το Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα καταπιαστεί με το ρόλο των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας (ΜΜΕ) όσον αφορά τη διάχυση πληροφοριών, την αναπαραγωγή αντιλήψεων και
ιδεολογιών, γύρω από το προσφυγικό ζήτημα και τη μετανάστευση εντός και εκτός του διαδικτύου.
Λαμβάνοντας ως μελέτη περίπτωσης την πρόσφατη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Προσφυγική Κρίση και τις
συνέπειές της, το έργο μέσω εμπειρικής έρευνας φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση της εξέλιξης του
ρόλου των παραδοσιακών και νέων ΜΜΕ στο ψηφιακό πεδίο που αναφαίνεται.
Η προσέγγιση του έργου είναι διεπιστημονική, καθότι κινείται σε ερευνητικά πεδία όπως την Κριτική
Θεωρία των ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, τις Σπουδές Δημοσιογραφίας, τις Σπουδές Μετανάστευσης και την
Κοινωνική Ψυχολογία, υπό τον επιστημονικό συντονισμό της μεταδιδακτορικής συνεργάτιδας του
Τμήματος Ψυχολογίας, Δρας Μαρίας Αβρααμίδου, με τη στήριξη της Επίκουρης Καθηγήτριας του
Τμήματος, Δρας Ειρήνης Καδιανάκη.
Σύμφωνα με την Επιστημονική Συντονίστρια του Έργου και κύρια Ερευνήτρια, Δρα Αβρααμίδου, οι
διαδικασίες επικοινωνίας συναποτελούνται από διάφορα επίπεδα και στάδια που είναι: (α) η παραγωγή
είδησης, (β) το περιεχόμενο και (γ) η πρόσληψη. Το νέο έργο φιλοδοξεί να εξετάσει όλα αυτά τα στάδια
ενδελεχώς. Συγκεκριμένα, οι βασικοί ερευνητικοί στόχοι του έργου, λαμβάνοντας ως μελέτη περίπτωσης
την προσφυγική κρίση - η οποία παρότι ανθρωπιστική είναι ταυτόχρονα και πολιτική, εστιάζονται στα
ακόλουθα: (α) ανάλυση του ρόλου των διεθνώς ισχυρών ΜΜΕ στο διαδίκτυο, με έμφαση σε πρακτικές
που ασκούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (β) ανάλυση και ανάδειξη των αντίστοιχων διαδικτυακών
πρακτικών των ίδιων των δημοσιογράφων, (γ) ιδεολογική ανάλυση του περιεχομένου των μέσων αυτών
δια της εις βάθους διερεύνησης των αναπαραστάσεων και πλαισίων της κρίσης και (δ) διερεύνηση
αντιλήψεων του κοινού, εξετάζοντας αν το κοινό αμφισβητεί ή υιοθετεί τις κεντρικές αναπαραστάσεις της
κρίσης ή αν προσφέρει εναλλακτικές αναγνώσεις.
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Επίσης ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών υποστηρίζει το έργο ως εξής: Επίκουρη Καθηγήτρια Λία
Σπυρίδου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Καθηγητής Christian Fuchs, Διευθυντής του
Ινστιτούτου Communication and Media Research Institute και του Westminster Institute for Advanced
Studies στο Πανεπιστήμιο του Westminster, Αναπληρωτής Καθηγητής Benjamin De Cleen του Vrije
Universiteit Brussels και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Democracy, Signification and Resistance»,
DESIRE και Ανώτερος Λέκτορας Gholam Khiabany, της Σχολής Media and Communications στο Goldsmiths
University.
To ερευνητικό έργο POST-DOC/0916/0115, έχει διάρκεια 36 μηνών και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρα Μαρία
Αβρααμίδου,
στο
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο:
mariaavraamidou@gmail.com
και/
ή
avraamidou.s.maria@ucy.ac.cy.
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