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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

 

1. Προσωπικά στοιχεία 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  Μυλωνά 

ΟΝΟΜΑ:   Ιφιγένεια 

Email:   imylona@teietm.gr 

 

 

2. Σπουδές 

 

 

1999- 2003  Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επικοινωνία και στις Οπτικές 

Σπουδές (PhD in Communication and Image Studies), Σχολή 

Δράματος, Φιλμ και Οπτικών Τεχνών, University of Kent at 

Canterbury, Αγγλία. 

 

1997-1998 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πολιτική των Επικοινωνιών (MA 

in Communication Policy Studies), City University, London, 

Αγγλία. 

 

1994-1997 Πτυχίο στις Επικοινωνίες με Πολιτική.  

(BA-Hons in Communications with Politics), Leeds University, 

Leeds, Αγγλία. (Το πτυχίο έχει αναγνωριστεί ως αντίστοιχο και 

ισότιμο με το πτυχίο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). 

 

 

 

 

 

 

3. Επαγγελματική και διδακτική εμπειρία 

 

10/17 – 06/18 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων   στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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στα μαθήματα: ‘Προώθηση Πωλήσεων – Δημόσιες Σχέσεις, 

‘Πληροφορία και Διαχείριση της Επικοινωνίας’. 

10/17 – 02/18 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Παραγωγή Ψηφιακών Εκπομπών’, ‘Αρχές Επικοινωνίας’. 

10/16 – 02/17 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Παραγωγή Ψηφιακών Εκπομπών’, ‘Επικοινωνιακή Διαχείριση 

Θεμάτων και Εκστρατειών’, ‘Αρχές Επικοινωνίας’. 

02/17 – 06/17 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στις Επικοινωνίες’, ‘Συγγραφή 

Κειμένων για Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας’ 

10/16 – 02/17 Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’.  

09/16 – 02/17 Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Επικοινωνία και Νέα 

Δημοσιογραφία, στη Θεματική Ενότητα ‘ΕΔΜ 612 - Ψηφιακή 

Επικοινωνία και Νέα Μέσα’ στο ΑΠΚΥ (Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου). 

10/14 - σήμερα Μέλος ΣΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων, στη Θεματική Ενότητα ‘ΔΠΜ 

(Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων) 61 - Πολιτιστική 

Επικοινωνία’ στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). 

10/16 - σήμερα Επιβλέπουσα 7 διπλωματικών εργασιών στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο ΕΑΠ. 

10/14 - 07/16 Επιβλέπουσα 10 διπλωματικών εργασιών στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο ΕΑΠ 

10/15 - 06/16 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Παραγωγή Ψηφιακών Εκπομπών’, ‘Επικοινωνιακή Διαχείριση 

Θεμάτων και Εκστρατειών’, ‘Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

στις Επικοινωνίες’ και ‘Σχέσεις με τα ΜΜΕ’. 
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10/15 - 06/16 Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’. 

09/15 - 06/16 Μέλος ΣΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επικοινωνία 

και Νέα Δημοσιογραφία στη Θεματική Ενότητα ‘ΕΔΜ 50-

Επιστήμες του Ανθρώπου και Επικοινωνία/Δημοσιογραφία’ 

στο ΑΠΚΥ.  

10/14 - 06/15 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Παραγωγή Ψηφιακών Εκπομπών’, ‘Επικοινωνιακή Πολιτική, 

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων και Εκστρατειών’, 

‘Συγγραφή Κειμένων για Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας’ 

και ‘Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στις Επικοινωνίες’. 

10/14 - 06/15 Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’. 

10/13 - 06/14 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Μάρκετινγκ ΜΜΕ’ και ‘Συγγραφή Κείμενων για 

Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας’. 

10/13 - 02/14 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα μαθήματα: 

‘Δημοσιότητα και ΜΜΕ’ και ‘Επικοινωνιακή Πολιτική’. 

10/13 - 02/14 Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’. 

10/11 - 07/13 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα 

μαθήματα: ‘Δημοσιότητα και ΜΜΕ’ και ‘Μάρκετινγκ ΜΜΕ’.  

10/09 - 07/13 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα 

μαθήματα: ‘Πληροφορία και Κοινωνία’, και ‘Μάρκετινγκ και 

Δημόσιες Σχέσεις’.  
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10/10 - 07/11 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στo ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Θεσμοί και Δράσεις της ΕΕ’.  

10/10 - 02/13 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας στο μάθημα: ‘Εισαγωγή στη Θεωρία Μαζικής 

Επικοινωνίας’.  

10/09 - 07/10 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στo ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα: 

‘Διαφήμιση’.  

10/09 - 02/10 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας στο μάθημα: ‘Εισαγωγή στη Θεωρία Μαζικής 

Επικοινωνίας’.  

04/07 - 08/08 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο μάθημα ‘Διαδικτυακή 

Δημοσιογραφία’.  

10/06 - 02/09 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας στο μάθημα: ‘Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις’.  

10/06 - 07/07 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας στο μάθημα: ‘Διοίκηση Διαφήμισης και 

Επικοινωνίας’. 

03/05 - 07/06 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας στο 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο μάθημα: ‘Επικοινωνία - Δημόσιες 

Σχέσεις’.  

11/03 - 08/05 Διδάσκουσα σε θέση λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα 

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων στα μαθήματα: ‘Συστήματα και Θεσμοί 

Επικοινωνίας’, ‘Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας - Νέες 

Τεχνολογίες’ και ‘Θεωρία Επικοινωνίας’.  
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10/04 - 07/09 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα 

μαθήματα ‘Μάρκετινγκ ΜΜΕ’, ‘Διαφήμιση’ και ‘Εσωτερικές 

Επικοινωνίες’. 

09/03 - 06/04 Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο μάθημα 

‘Μάρκετινγκ ΜΜΕ’.  

09/02 - 09/03 Διδάσκουσα στο North College Θεσσαλονίκης στα μαθήματα: 

‘Πολιτική επικοινωνία’, ‘Κυβερνοχώρος’, ‘Ευρωπαϊκή Ιστορία’ 

και ‘Τρόποι γραφής για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση’. 

10/99 - 02/00 Διδάσκουσα στη Σχολή Δράματος, Φιλμ και Οπτικών Τεχνών 

του University of Kent at Canterbury στην Αγγλία στα 

εργαστήρια του προπτυχιακού μαθήματος ‘Εικόνες και Λέξεις’. 

 

 

4. Συναφείς διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

 

 

Α. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών/τριών στο 

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, όπως ανακτήθηκαν από το 

http://anaktisis.teiwm.gr/ στις 20/3/2017: 

 

Σαρπότα, Παναγιώτα (2016). Δημοκρατία και ψηφιακά μέσα. BSc thesis, ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Χατζηιωάννου, Σταυρούλα (2016). H προβολή της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα από το διαδίκτυο. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Γεωργιάδου, Βασιλική (2016). Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από 

τους υποψήφιους ευρωβουλευτές των ευρωεκλογών 2014. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Γιανναδάκη, Μαρία Ε. (2015). Η χρήση του διαδικτύου για την προβολή των 

τουριστικών επιχειρήσεων στην Κρήτη. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Γαβριηλίδου, Ελένη (2015). Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων απο τα 

μουσεία. Η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Διούδη, Θάλεια and Παπασταμάτη, Φωτεινή (2015). Διαφημίσεις σε έντυπες 

και διαδικτυακές εφημερίδες. Μια συγκριτική μελέτη με τον ελληνικό τύπο. BSc thesis, 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Κεχαγιά, Φωτεινή Γ. (2015). Η προβολή του πολιτισμού από τους Δήμους. 

Μελέτη περίπτωσης: ο Δήμος Καστοριάς. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Prenga, Esterina (2015). Ηλεκτρονική δημοσιογραφία: απειλή ή νέες ευκαιρίες 

για τους δημοσιογράφους. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Στάμου, Παναγιώτα (2015). Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Η σχέση τους 

και η λειτουργία τους σε εταιρίες τηλεπικοινωνίας. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

http://anaktisis.teiwm.gr/
http://anaktisis.teiwm.gr/8232/
http://anaktisis.teiwm.gr/8232/
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Θεοχαρίδου, Δέσποινα (2015). Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις 

δημόσιες σχέσεις. Μελέτες περίπτωσης. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Ζαχαρού, Αγορίτσα (2015). Η προβολή των θεμάτων των αλλαγών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΜΜΕ: η κάλυψή τους στον ημερήσιο ελληνικό τύπο. 

BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Αθανασιάδου, Παρασκευή (2015). Κοινωνικά δίκτυα και Βουλευτές. Μια 

αναγκαία σχέση για το μέλλον. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Αλαμάνος, Ανδρέας (2015). Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων από τους 

πολιτιστικούς οργανισμούς. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Σινανάι, Άλντα and Αρβανίτη, Αλεξία (2015). Δημόσιες σχέσεις και 

βιβλιοθήκες. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Ζιώγα, Όλγα (2015). Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κυβερνητικών 

Οργανισμών ως μοχλός άσκησης πίεσης στη δημόσια σφαίρα. Συγκριτική ανάλυση των 

ακόλουθων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών : WWF ΕΛΛΑΣ και Greenpeace. BSc 

thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Πατσούρας, Παναγιώτης (2015). Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στον 

αθλητισμό: μελέτη περίπτωσης. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Μήνδη, Μαρία- Καρίνα (2014). Η προβολή των θεμάτων Ρομά από τα 

Ελληνικά Μ.Μ.Ε. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Καστρινέλλη, Ζαχάρω (2014). Η αντιμετώπιση του θέματος των ναρκωτικών 

στον ημερήσιο τύπο. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Τζουβάρα, Κωνσταντίνα (2014). Οι δημόσιες σχέσεις στις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες: έρευνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. BSc thesis, ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Κωνσταντινίδου, Ελένη (2014). Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

από τους υποψήφιους των εθνικών εκλογών του 2012. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Κατσούλη, Αγλαϊα (2013). ΜΜΕ και βιβλιοθήκες: μια αναγκαία σχέση για το 

μέλλον;. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Μπόχαλη, Χριστιάνα (2012). Πολιτικοί και Facebook: η παρουσία των 

βουλευτών στο Facebook και στρατηγικές επικοινωνίας τους. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Γεωργακοπούλου, Μαρία (2011). Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις: ο ρόλος και 

η συμβολή τους στην περίπτωση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων. BSc thesis, ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Δόβρη, Ελένη (2010). Η αναπαράσταση του παιδιού στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Σαραλιώτου, Παρθένα (2009). Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα 

ελληνικά ΜΜΕ: η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Παφτινού, Ελευθερία and Πόποβιτς, Σοφία (2009). Μια συγκριτική μελέτη της 

προβολής των υποψηφίων στα έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα και διαδίκτυο. BSc thesis, 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Μανδαλιανού, Αλεξάνδρα (2009). Γυναίκα και διαφήμιση: η προβολή του 

σύγχρονου ρόλου της γυναίκας στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά. BSc thesis, ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Ζωγραφάκη, Φωτεινή (2008). Διαδίκτυο και έρευνα: ευκαιρίες, προοπτικές, 

κίνδυνοι. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Αντωνιάδης, Αλέξανδρος - Δημήτριος (2007). Η επιρροή των νέων 

τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  
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Δημάδης, Δήμος (2007). Κοινωνία της πληροφορίας: πρόσβαση, χρήση, 

δικαιώματα: η περίπτωση της Ελλάδας. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Αραπάκη, Ασημίνα (2007). Weblogs: Η ανάδυση ενός νέου είδους 

δημοσιογραφίας. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Παπαζαφειροπούλου, Αικατερίνη (2007). Ο ρόλος του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) στην επικοινωνία των πολιτικών στις εθνικές εκλογές του 2004 

στην Ελλάδα. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Οργιανέλη, Δήμητρα (2006). Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές 

στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Παπαγεωργίου, Κατερίνα (2006) E - περιοδικά στην Ελλάδα : νέες προοπτικές 

στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Καμπράνης, Νικόλαος-Ιωάννης (2005). Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο: δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης. BSc thesis, 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος (2005). E-εφημερίδες: η εξέλιξή τους, η διάδοσή 

τους και το μέλλον τους στον ελλαδικό χώρο. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Β. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  

 

Μαλουτά, Ζαφειρούλα (2015). ΑμεΑ και πρόσβαση άνευ ορίων στο πολιτισμό: 

στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μελέτη περίπτωσης 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό 

"Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κιτσιούλη, Νικολέτα (2015). Ο Ρόλος των Δημόσιων Μ.Μ.Ε. στην 

Πολιτιστική Ανάπτυξη της Χώρας Διαμέσου του Θεσμού της Χορηγίας. Η Χορηγική 

Πολιτική στην Περίπτωση της ΕΡΤ3 σε Αντιδιαστολή με Άλλους Δημόσιους 

Ραδιοτηλεοπτικούς Φορείς της Ευρώπης. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό 

"Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κατιρτζίδου, Θωμαή  (2015). Φεστιβάλ ως περίπτωση πολιτιστικής δράσης. 

Μελέτη περίπτωσης. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό "Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κιουλαφλή, Μαρία (2015). Πολιτιστική Επικοινωνία και Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες: Επικοινωνιακή Στρατηγική στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένη. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό "Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κολόκα, Ταρσίτσα (2015). Πολιτιστικές Δράσεις και Πολιτιστική Επικοινωνία 

του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Oι 

δράσεις, οι εκδηλώσεις και η προβολή τους για το έτος 2013. Διπλωματική  Εργασία 

στο Μεταπτυχιακό "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Αναστασοπούλου, Μαρία (2016). Προσελκύοντας το παιδικό κοινό: 

Εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Διπλωματική  Εργασία στο 

Μεταπτυχιακό "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Φαρίνα, Σουλτάνα (2016). Τρόπος προβολής των δράσεων των πολιτιστικών 

συλλόγων του Νομού Καβάλας. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό "Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
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Φίσκα, Κωνσταντίνα (2016). Η επικοινωνιακή πολιτική των φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Ο ρόλος των 

νέων τεχνολογιών για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού. Περίπτωση 

Μελέτης: Ο θεσμός των «Ραγκουτσαριών» στην πόλη της Καστοριάς. Διπλωματική  

Εργασία στο Μεταπτυχιακό "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Τσακίρη, Ελένη, (2016). Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείων για 

μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνδρομή τους στην εξοικείωση των 

μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας και η κριτική αποτίμηση της διαδικασίας από τους 

Εκπαιδευτικούς. Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου 

Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Διπλωματική  Εργασία στο Μεταπτυχιακό 

"Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Παπαγιάννη, Κατερίνα (2016). Σύγχρονο Μάρκετινγκ και οικονομική 

βιωσιμότητα πολιτιστικών οργανισμών: προσέλκυση κοινού και δημιουργία σχέσεων. Η 

περίπτωση του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκη. Διπλωματική  Εργασία στο 

Μεταπτυχιακό "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

 

 

5. Άλλες δραστηριότητες – σεμινάρια 

 

 

03/16 - 10/17  Μέλος της επιτροπής για τη διοίκηση της ΧΑΝ Καλαμαριάς.  

 

10/15 Συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδασκόντων του 

ΕΑΠ για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση και για 

τις ΤΠΕ του ΕΑΠ. 

 

10/05 – 12/15 Συμμετοχή στο διαδικτυακό περιοδικό Business Woman το 

οποίο συνεργάζεται με την εφημερίδα Αγγελιοφόρος.  

 

03/03 - 09/03 Υπεύθυνη έκδοσης της εφημερίδας του North College 

Θεσσαλονίκης. 

 

1997-1998 Εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο 

του City στο Λονδίνο.  

 

1995-1996 Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου του  

Leeds, στην Αγγλία.  

 

1995-1997 Μέλος του Ραδιοφώνου του Πανεπιστημίου του Leeds. 

 

1994-1995 Μέλος της κοινότητας του Τμήματος Επικοινωνίας του  

Πανεπιστημίου του Leeds. 

 

1993-1994 Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του ‘Day Camp’ της Χ.Α.Ν. 

Θεσσαλονίκης. 
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6. Ξένες γλώσσες 

 

 

Αγγλικά, Γαλλικά 

Αγγλικά, Επάρκεια (Επάρκεια λόγω κατοχής διδακτορικού από Βρετανικό 

Πανεπιστήμιο).  

 

 

7. Υπολογιστές 

 

 

Κάτοχος του ECDL. 

 

 

 

8. Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά 

 

 

Κριτής στο περιοδικό: Journal of Education, Informatics and Cybernetics (JEIC). 

 

 

9. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (επαγγελματική εμπειρία) 

 

 

09/02 - 09/03 Υπεύθυνη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο North 

College Θεσσαλονίκης. 

01/03 - 12/05 Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα για την Επαγγελματική και 

Ακαδημαϊκή Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της Α' βάθμιας 

εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  

01/01/05 - 31/12/06  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση 

Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (Ε.Ε.Ο.Τ.). Θέμα της έρευνας: 

‘Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτικό Μάρκετινγκ στην 

Ψηφιακή Εποχή’, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

29/03/06 - 12/05/06 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.).  

01/01/07 - 31/12/07 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα E-Start: Δίκτυο 

Ψηφιακού Γραμματισμού για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη 
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εποπτεία της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

14/09/07 - 29/09/07 Συμμετοχή Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο ‘Ειδικά Θέματα 

Πολιτικής Επικοινωνίας’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

01/05/10 - 15/06/10 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus Mundus στο Αλεξάνδρειο 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Επίβλεψη 4 πτυχιακών εργασιών.  

01/10/10 - 31/01/11 Συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας» του ΤΕΙ Ηπείρου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης».  

01/02/18- σήμερα Υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής 

του έργου, παραλαβή ενδιάμεσων παραδοτέων στο Πρόγραμμα  

«Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας - Θράκης» του ΑΠΘ 

 

10. Δημοσιεύμενο έργο 

 

 

Α. Διατριβές 

 

1. Mylona, I. (1998). EU regulation on television advertising. Implementation in the 

UK. MA in Communication Policy Studies. City University. London, Αγγλία. 

 

2. Mylona, I. (2003). A study of Internet use by Greek and British academics. A 

contribution to the globalisation debate. PhD in Communication and Image Studies. 

University of Kent at Canterbury. Canterbury, Αγγλία. 

 

Β. Κεφάλαια σε βιβλία 

 

1. Μυλωνά, Ι. (2006). ‘Μηνύματα μέσω Κινητού Τηλεφώνου: Μια Νέα Μορφή 

Επικοινωνίας’. Στο Σ. Καϊτατζή – Whitlock, Α. Μπαλτζής (επιμ.) Νέες Κατευθύνσεις 

στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 431-444. 

 

2. Mylona, I., Papadaki, E. (2006). ‘New way of collecting information and producing 

news? Examining the production of media content in the Internet era’. Στο Ν. 

Leandros (ed) The Impact of Internet on the Mass Media in Europe. UK: Abramis, 

391-402.  

 

3. Μυλωνά, Ι., Κεντερελίδου, Κ. (2007). ‘Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004: Προβολή 

Θεμάτων στο Διαδίκτυο. Στο Α. Δουλκέρη (επιμ.) Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ: 

Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Αθήνα: Παπαζήσης, 765-785.  
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4. Μυλωνά, Ι. (2007). ‘Φύλο και διαδίκτυο: Η περίπτωση των πανεπιστημιακών;’ Στο 

Ε. Ντρενογιάννη, Φ. Σέρογλου, Ε. Τρέσσου (επιμ.) Φύλο και εκπαίδευση: 

Μαθηματικά φυσικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, 293-

305. 

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 

 

1. Μυλωνά, Ι. (2006). ‘SMS - Ένας νέος τρόπος προσέγγισης των καταναλωτών από 

τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς’. Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4(2), 19-30. 

 

2. Mylona, I., Papadaki, E. (2007). ‘Research through Internet. A new way in the field 

of communication research?’. Cyprus Journal of Sciences, 5, 127-137. 

 

3. Μυλωνά, Ι. (2007). ‘Η διαφήμιση σε διαδικτυακές εφημερίδες: Η περίπτωση των 

ελληνικών εφημερίδων’. Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, 5(2/3), 58-68.  

 

4. Priporas, C.V., Mylona, I. (2008). ‘Mobile services: Potentiality of SMS as new 

business communication tool in attracting consumers’. International Journal of 

Mobile Communications, 6(4), 456-466.  

 

5. Mylona, I., Priporas, C.V. (2008). ‘University Students Attitudes Toward 

Communication’. International Journal of Mobile Marketing, 3(2), 143-162.  

 

6. Mylona, I. (2008). ‘SMS in the everyday political marketing in Greece’. Journal of 

Political Marketing, 7-8, 278-295. 

 

7. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, I., Τσαντόπουλος, Γ. (2009). ‘Μεθοδολογικός 

πλουραλισμός στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική έρευνα’. Επιθεώρηση 

Οικονομικών Επιστημών, 16, 139-148. 

8. Mylona, I. (2015). ‘SMS: A new way of communication and promotion? A case 

study in Greek university students’. International Journal of Wireless 

Communications, Networking and Mobile Computing, 2(2), 19-26.  

9. Mylona, I., Kolakas, N. (2015). ‘An approach of the public reflection of the New 

Museum of Acropolis’. International Journal of Psychology and Cognitive Science 

1(4), 56-65.  

10. Mylona, I., Amanatidis, D. (2017). ‘The New Acropolis Museum on Twitter: 

Seven Years After’. Journal of Advances in Science and Humanities, 2(1), Science 

Publishing Group, NY, USA. 

 

11. Mylona, I., Amanatidis, D. (2017). ‘Public Relations in the era of Web 2.0 and 

Semantic Web’. e-QQML, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: an 

International Journal of Library and Information Science, 6(1). 

http://www.aascit.org/journal/ijpcs


 14 

12. Mylona, I. & Despotaki, O. (2018). ‘Use of the internet and social media for the 

promotion of goods in tourism destination: The case of Crete’. TOURISMOS: An 

International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism. Special Issus 

13. Mylona, I. (2018). ‘Use of the internet and Social Media (YouTube, Twitter) for 

the communication of the Municipality of Thessaloniki’ Dimosiografia 

(Forthcoming) 
 

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών 

 

1. Μυλωνά, Ι. (2001). ‘Η χρήση του Internet από τους πανεπιστημιακούς’. Πρακτικά 

του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής και των Μαθηματικών 

στην Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Adaction, 508-509.  

 

2. Mylona, Ι. (2002). ‘The use of the Internet by the academics in UK – A case study’. 

Proceedings of International Conference on Information Communication 

Technologies in Education. Samos: ΙΝ.Ε.Α.Γ, 131-138. 

 

3. Μυλωνά, Ι. (2002). ‘Νέοι τρόποι έρευνας - Η ανταπόκριση των πανεπιστημιακών’. 

Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτης, 509-511.  

 

4. Drenoyianni, E., Mylona, I. (2004). ‘Commenting on the Nature and Attributes of 

ICT in Education’. Proceedings of International Conference on Education and 

Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004) and the 

International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and 

Applications (CITSA 2004). Orlando, USA: IIS, 66-71. 

 

5. Mylona, I. (2004). ‘SMS (Short Message System). A new way of 

Communication?’. Proceedings of Conference in New Directions in European Media. 

Thessaloniki: AUTH, CD. 

 

6. Mylona, I. (2005). ‘SMS in the everyday political marketing in Greece’. 

Proceedings of the International Conference of Political Marketing. Kastoria: TEI 

Western Makedonia, CD.  

 

7. Μυλωνά, Ι., Παναγιώτου, Ν., Κεντερελίδου, Κ. (2005). ‘Διαδίδοντας την Ευρώπη 

μέσω του διαδικτύου. Αποτίμηση της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης’. Πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Εταιρίας Συστημικών Μελετών. 

Τρίπολη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 59-72.  

 

8. Μυλωνά, Ι. (2005). ‘Το διαδίκτυο και η χρήση του από εκπαιδευτικούς της Α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης’. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των 

Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Σύρος: ΕΤΠΕ,634-641. 

 

9. Παπαδάκη, E., Μυλωνά, I. (2005). ‘Διαδίκτυο: Διεθνής Τράπεζα Πληροφοριών ή 

Νέο Μέσο Επικοινωνίας;’. Proceedings of the Annual Conference on 

Telecommunication and Multimedia. Heraklion: TEMU, 280-285. 
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10. Papadaki, E., Mylona, I. (2005). ‘The meta-national space of the neworld: Visiting 

virtual Societies’. Proceedings of IADIS Conference WWW/Internet. Lisbon: IADIS 

Press, 26-30.  

 

11. Mylona, I., Papadaki, E. (2005). ‘Research through Internet. A new way in the 

field of communication research?’ Proceedings of First European Communication 

Conference. Amsterdam: University of Amsterdam, CD. 

 

12. Panagiotou, Ν., Mylona, I., Kenterelidou, Κ.(2005). ‘Communicating Europe via 

Internet: A critical assesment of European Union’s web site’. Proceedings of First 

European Communication Conference. Amsterdam: University of Amsterdam, CD. 

 

13. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι., Τσαντόπουλος, Γ. (2006). ‘Ποιοτικές και 

ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες ή 

συμπληρωματικές;’. Πρακτικά 19
ου
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οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τηλεοπτική διαφήμιση και την εφαρμογή 

της στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. Εξετάζει τους τρόπους που 

εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι προτάσεις της (1984 

Directive on Misleading and Unfair Advertising, 1989 Directive Television without 

Frontiers) στα ιδιωτικά κανάλια της Μεγάλης Βρετανίας-ITV, Channel 4 & 5. Το 

BBC 1 & 2 δεν έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη επειδή δεν έχουν διαφημίσεις. Η 

μελέτη επίσης εξετάζει αν η νομοθεσία της Μεγάλης Βρετανίας που αφορά στη 

διαφήμιση εμπίπτει στις οδηγίες της ΕΕ και με ποιον τρόπο. 
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Στη διδακτορική διατριβή εξετάζεται η χρήση του Ιnternet από πανεπιστημιακούς. 

Ειδικότερα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πανεπιστημιακοί χρησιμοποιούν το 

Ιnternet στην έρευνα και την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους, τη γενικότερη 

ενημέρωση και τις ειδήσεις, σε δυο χώρες, την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Η 

μελέτη επεκτείνεται στις σχέσεις πολιτισμού και τεχνολογίας εξετάζοντας πως το 

πολιτισμικό παρελθόν των πανεπιστημιακών επηρεάζει τον τρόπο που παίρνουν τις 

πληροφορίες και χρησιμοποιούν το νέο μέσο. Μπορούν τα διαφορετικά πολιτισμικά 

παρελθόντα, η ιστορία και η διαφορετική εξέλιξη της τεχνολογίας στις δύο χώρες να 

επηρεάσουν τον τρόπο που χρησιμοποιείται το νέο μέσο σε αυτές; Η μελέτη εξετάζει 

αν άνθρωποι με παρόμοια εργασιακά περιβάλλοντα έχουν τις ίδιες εμπειρίες και 

συνήθειες στη σφαίρα της παγκοσμιοποίησης ή έχουν διαμορφώσει διαφορετικές 

συνήθειες και συμπεριφορές επειδή προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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Η επικοινωνία διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής μας και είναι χαρακτηριστικό όλων των 

πολιτισμών. Έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι είναι 

επικοινωνία. Μια από τις διαφορετικές απόψεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με το τι 

είναι επικοινωνία θεωρεί ότι επικοινωνία είναι ο μηχανισμός, μέσω του οποίου 

αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Μια άλλη, θεωρεί την επικοινωνία ως μια 

μορφή αλληλόδρασης μεταξύ των ανθρώπων, η οποία σχετίζεται με το Εγώ. 

Υπάρχουν δυο πεδία που εκφράζουν απόψεις για την επικοινωνία. Το ένα θεωρεί τη 

μετάδοση μηνυμάτων ως καθοριστικό παράγοντα και τη βελτίωσή της ως έναν τρόπο 

αύξησης του κοινωνικού ελέγχου. Το άλλο (της Σημειωτικής) δεν ασχολείται με τη 

μετάδοση των μηνυμάτων, αλλά με τη διαμόρφωση και την ανταλλαγή τους. Η 

συγκεκριμένη εργασία εξετάζει την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων κινητών 

τηλεφώνων (SMS). Τι είδους επικοινωνία έχουμε σε αυτήν την περίπτωση; Πρόκειται 

για μια νέα μορφή επικοινωνίας, με άγνωστες ακόμα συνέπειες για τις κοινωνίες και 

τους πολιτισμούς. Μπορεί να επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις και τη γλώσσα; Είναι 

ένα είδος επικοινωνίας που προάγει το διάλογο; Μήπως η επικοινωνία είναι κάτι 

περισσότερο από απλή ανταλλαγή μηνυμάτων και σχετίζεται και με την ανταλλαγή 

νοημάτων; Τι είδους επικοινωνία προσφέρουν τα μηνύματα; Θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί ότι προάγεται μια νέα μορφή αλληλόδρασης, αλλά ενθαρρύνεται άραγε ο 

διάλογος; 

 

 

2. Mylona, I., Papadaki, E. (2006). ‘New way of collecting information and producing 

news? Examining the production of media content in the Internet era’. Στο Ν. 

Leandros (ed) The Impact of Internet on the Mass Media in Europe. UK: Abramis, 

391-402.  
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Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στις αλλαγές που έχει προκαλέσει το διαδίκτυο 

στον τομέα της δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από 

την αρχή της δημιουργίας του. Πριν από τη δημιουργία του διαδικτύου έπρεπε να 

ταξιδεύουν να κάνουν ρεπορτάζ, να τραβούν φωτογραφίες. Σήμερα μπορούν να 

βρουν αρκετές πληροφορίες τόσο μέσα από το διαδίκτυο όσο και από τα πρακτορεία 

ειδήσεων. Στο άρθρο εξετάζεται μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και από 

έρευνα μέσα από συνεντεύξεις ο ρόλος του σύγχρονου δημοσιογράφου και ο τρόπος 

παραγωγής ειδήσεων στη εποχή του διαδικτύου.  

 

 

3. Μυλωνά, Ι., Κεντερελίδου, Κ. (2007). ‘Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004: Προβολή 

Θεμάτων στο Διαδίκτυο. Στο Α. Δουλκέρη (επιμ.) Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ: 

Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Αθήνα: Παπαζήσης, 765-785.  

 

Οι Ολυμπιακοί του 2004 είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των 

αγώνων πραγματοποιείται μια συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και με 

διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Διαφορετικές χώρες προβάλλουν και 

σχολιάζουν με διαφορετικό τρόπο τα σχετικά με τους αγώνες ζητήματα 

αναδεικνύοντας έτσι έναν πολιτισμικό πλουραλισμό στον τρόπο διαχείρισης 

επίκαιρων θεμάτων και γεγονότων. Ο τρόπος που τα μέσα σε διαφορετικές χώρες του 

κόσμου, ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς αγώνες επηρεάζεται από τα διαφορετικά 

πολιτισμικά παρελθόντα αλλά και από τις κυρίαρχες αντιλήψεις της χώρας στην 

οποία ανήκουν και αυτά με την σειρά τους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη της 

χώρας τους. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση του τρόπου 

προβολής και σχολιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες των διεθνών ΜΜΕ-τηλεοπτικών δικτύων, τόσο πριν 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 όσο και κατά τη διάρκεια και δύο μήνες μετά τη 

λήξη τους. 

 

4. Μυλωνά, Ι. (2007). ‘Φύλο και διαδίκτυο: Η περίπτωση των πανεπιστημιακών;’ Στο 

Ε. Ντρενογιάννη, Φ. Σέρογλου, Ε. Τρέσσου (επιμ.) Φύλο και εκπαίδευση: 

Μαθηματικά φυσικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, 293-

305. 

 

Η χρήση του διαδικτύου στον επιχειρηματικό και στον ακαδημαϊκό τομέα αυξάνεται 

καθημερινά δημιουργώντας νέες προοπτικές τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην 

επικοινωνία και την έρευνα. Οι πανεπιστημιακοί, είναι μια ομάδα που μπορεί να 

παρακολουθεί αλλά και να πρωτοπορεί στην εξέλιξη στο Διαδικτύου. Στην εργασία 

γίνεται αναφορά στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και εξετάζουν τη σχέση 

του Διαδικτύου και του φύλου, αν δηλαδή οι άνδρες και οι γυναίκες πανεπιστημιακοί 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στους τομείς της έρευνας, της επικοινωνίας και της 

ενημέρωσης το ίδιο, στην ομάδα των πανεπιστημιακών και αναλύονται τα 

αποτελέσματα τους. 

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 

 

1. Μυλωνά, Ι. (2006). ‘SMS - Ένας νέος τρόπος προσέγγισης των καταναλωτών από 

τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς’. Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4(2), 19-30. 
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Η τεχνολογία έχει ανοίξει νέες προοπτικές και έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει 

κατά πόσον τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS short message system) 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως ένας νέος τρόπος επικοινωνίας τους με τους 

καταναλωτές καθώς και τι είδους επικοινωνία των δύο πλευρών προσφέρουν τα 

μηνύματα. Από τη στιγμή που οι έφηβοι και οι νέοι αποτελούν τους βασικούς χρηστές 

των SMS σήμερα, είναι τελικά τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου ένας πολλά 

υποσχόμενος τρόπος προσέγγισης των πελατών στο μέλλον; 

 

2. Mylona, I., Papadaki, E. (2007). ‘Research through Internet. A new way in the field 

of communication research?’. Cyprus Journal of Sciences, 5, 127-137. 

 

Η περίληψη είναι ίδια με αυτήν της εργασίας 11 στην κατηγορία Δ. 

  

 

3. Μυλωνά, Ι. (2007). ‘Η διαφήμιση σε διαδικτυακές εφημερίδες: Η περίπτωση των 

ελληνικών εφημερίδων’. Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, 5(2/3), 58-68.  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών. Με την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι διαφήμισης όπως η διαφήμιση μέσω διαδικτύου και 

μέσω κινητών τηλεφώνων. Η ανάπτυξη των διαδικτυακών εφημερίδων έδωσε μια 

ακόμα δυνατότητα στους διαφημιζόμενους για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Η 

συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στις διαφημίσεις που συναντάμε στις διαδικτυακές 

εφημερίδες στην Ελλάδα και ερευνά το κοινό στο οποίο απευθύνονται. 

 

 

4. Priporas, C.V., Mylona, I. (2008). ‘Mobile services: Potentiality of SMS as new 

business communication tool in attracting consumers’. International Journal of 

Mobile Communications, 6(4), 456-466.  

 

Η εργασία αυτή συμβάλλει στην περιορισμένη βιβλιογραφία που αφορά τις στάσεις 

της μεγαλύτερης Γενιάς Υ στις επικοινωνίες πολιτικής φύσης μέσω κινητού, 

προφέροντας εμπειρικά δεδομένα. Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις 

στάσεις και προσωπικές εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών (μεγαλύτερη Γενιά Υ) σε 

σχέση με μια πολιτική εκστρατεία μέσω SMS. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω 

συνεντεύξεων ανοιχτού τύπου 24 προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν μια ποικιλία απόψεων σχετικά με τις πολιτικές 

εκστρατείες μέσω SMS, γενικά πολύ θετικές για τη χρήση SMS για την κινητοποίηση 

του κοινού και την πολιτική εκστρατεία. Τα ευρήματα μπορεί να διευκολύνουν τους 

πολιτικούς διαφημιστές/πωλητές στη δημιουργία αποτελεσματικών εκστρατειών 

μέσω SMS. 

 

 

5. Mylona, I., Priporas, C.V. (2008). ‘University Students Attitudes Toward 

Communication’. International Journal of Mobile Marketing, 3(2), 143-162.  
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Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από 

πολλές επιχειρήσεις για την επικοινωνία τους με καταναλωτές. Η συγκεκριμένη 

μελέτη ερευνά κατά πόσον οι νέοι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα μηνύματα μέσω 

του κινητού τηλεφώνου για την επικοινωνία τους με τις επιχειρήσεις. Η έρευνα είναι 

ποιοτικής φύσης. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω των ανοικτών και ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων 40 φοιτητών πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι νέοι 

καταναλωτές αποδέχονται τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου ως εργαλείο 

επικοινωνίας δεδομένου ότι είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής τους και 

φαίνεται να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο από τις επιχειρήσεις στην προσέγγιση 

των καταναλωτών.  

 

 

6. Mylona, I. (2008). ‘SMS in the everyday political marketing in Greece’. Journal of 

Political Marketing, 7-8, 278-295. 

 

Στη εργασία αυτή εξετάζεται η χρήση των SMS στην πολιτική διαφήμιση και στην 

πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα. Στην έρευνα εξετάστηκαν οι λόγοι που οι 

πολιτικοί χρησιμοποιούν τα SMS. Τα χρησιμοποιούν μόνον κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής τους εκστρατείας ή αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους 

επικοινωνίας πολιτικών και ψηφοφόρων; Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα 

με την ηλικία και το φύλο των πολιτικών;  

 

 

7. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, I., Τσαντόπουλος, Γ. (2009). ‘Μεθοδολογικός 

πλουραλισμός στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική έρευνα’. Επιθεώρηση 

Οικονομικών Επιστημών, 16, 139-148. 

 

Η χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών 

θεωρείται αμοιβαίως αποκλειόμενη. Η ασυμβατότητα των δύο μεθόδων πηγάζει 

κυρίως από το γεγονός ότι οι ερευνητές εντάσσονται αυτόματα, μέσω της 

επιστημονικής τους προέλευσης, είτε στους «θεωρητικούς», είτε στους «ποσοτικούς». 

Οι ποιοτικές μέθοδοι προτιμούνται κατά παράδοση στις επιστήμες της 

ανθρωπολογίας, της επικοινωνίας, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, ενώ 

σπανιότερη είναι η χρήση τους στις πολιτικές επιστήμες. Στο αντικείμενο των 

οικονομικών, από την άλλη, η ερευνητική μεθοδολογία στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Η παράλληλη χρήση ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης, και προφανώς των αντίστοιχων τεχνικών συλλογής 

δεδομένων, η λεγόμενη διαδικασία της τριγωνοποίησης, δεν αποτελεί παρά την 

εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει τη 

χρησιμότητα της τριγωνοποίησης στην έρευνα και τις δυνατότητές της να 

ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε ερευνητικό σχεδιασμό πέραν των όποιων ιδεολογικών 

συμβάσεων του ερευνητή.  

 

 

8. Mylona, I. (2015). ‘SMS: A new way of communication and promotion? A case 

study in Greek university students’. International Journal of Wireless 

Communications, Networking and Mobile Computing, 2(2), 19-26.  
 

Τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) φαίνεται να είναι ένας πιο ελκυστικός 

τρόπος για την επικοινωνία μεταξύ των νέων. Κάποιες εταιρείες θεωρούν ότι τα SMS 
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θα μπορούσαν να είναι σημαντικός τρόπος για τη διαφήμιση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων των 

προπτυχιακών φοιτητών σχετικά με τη χρήση των SMS για σκοπούς διαφήμισης και 

μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ανοικτών και ημι-

δομημένων συνεντεύξεων σε 40 φοιτητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν τα SMS για την καθημερινή τους επικοινωνία, αλλά είναι 

επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση τους ως εργαλείο διαφήμισης, παρόλο που 

πιστεύουν ότι είναι ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος διαφήμισης. 
 

 

9. Mylona, I., Kolakas, N. (2015). ‘An approach of the public reflection of the New 

Museum of Acropolis’. International Journal of Psychology and Cognitive Science 

1(4), 56-65.  

 

Όλα τα μουσεία σήμερα αναγνωρίζουν τη συμβολή και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Οι λειτουργίες του τμήματος 

είναι να βρίσκονται σε συχνή επαφή με σημαντικούς ανθρώπους (τους χορηγούς, την 

κυβέρνηση, τους οργανισμούς, μέσα ενημέρωσης), να διοργανώνουν εκδηλώσεις. 

Κύριο μέλημα τους ωστόσο είναι η ενημέρωση και η διαχείριση της καλής εικόνας 

του οργανισμού. Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται η σημασία και ο ρόλος των 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας για το μουσείο και, μέσα από έρευνα κοινού με 

τη διανομή ερωτηματολόγιων στους επισκέπτες του μουσείου, εξετάζονται οι 

πρακτικές που εφαρμόζει το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και παρουσιάζονται οι 

απόψεις του κοινού σχετικά με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία του 

μουσείου.  
 

 

10. Mylona, I., Amanatidis, D. (2017). ‘The New Acropolis Museum on Twitter: 

Seven Years After’. Journal of Advances in Science and Humanities, 2(1), Science 

Publishing Group, NY, USA. 
 

Τα περισσότερα μουσεία σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των 

κοινωνικών δικτύων με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών τους, την παροχή 

πληροφοριών για τους μελλοντικούς τους επισκέπτες, επιτρέποντας την 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ επισκεπτών και μουσείου και 

δημιουργώντας μια ισχυρή σχέση μαζί τους. Στην εργασία αυτή έχουν ανακτηθεί όλα 

τα tweets που ανάγονται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Ελλάδα. Η 

ανάκτηση έγινε για επτά χρόνια δηλαδή από την πρώτη μέρα που το συγκεκριμένο 

μουσείου δημιουργούσε λογαριασμό στο Twitter, μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2016. 

Στην εργασία αναλύονται τα tweets που αφορούν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σε σχέση με την εμπλοκή των χρηστών και 

να αντληθούν τα διαλογικά σχήματα που μας βοηθούν να αποκτήσουμε ενόραση σε 

σχέση με τη 'συζήτηση'. Μια απλή ανάλυση συναισθήματος αποκαλύπτει ότι οι 

χρήστες έχουν μια θετική στάση απέναντι στο Νέο Μουσείο. 

 

 

11. Mylona, I., Amanatidis, D. (2017). ‘Public Relations in the era of Web 2.0 and 

Semantic Web’. e-QQML, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: an 

International Journal of Library and Information Science, 6(1). 

 

Το άρθρο αυτό είναι η δημοσίευση Δ19 αναμορφωμένη. 

http://www.aascit.org/journal/ijpcs
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Μέχρι πρόσφατα, οι δημόσιες σχέσεις βασίστηκαν στις προσωπικές σχέσεις των 

στελεχών δημοσίων σχέσεων, αλλά και για στη χρήση των παραδοσιακών μέσων. Η 

έλευση των νέων τεχνολογιών, όπως το World Wide Web, έδωσε μια σημαντική 

ώθηση νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων στις δημόσιες σχέσεις. Καθώς οι 

τεχνολογίες διαδικτύου αποτελούν τεχνολογίες αιχμής, έχουν βοηθήσει σημαντικά 

στον τρόπο άσκησης των δημοσίων σχέσεων.  Ο σκοπός αυτού του άρθρου αυτού 

είναι να εξετάσει τον τρόπο με το οποίο οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του 

διαδικτύου, όπως στο Web 2.0 και αλλά και στο Σημασιολογικό Ιστό μπορούν να 

διευκολύνουν τα στελέχη δημοσίων σχέσεων για την επίτευξη στρατηγικών 

καθηκόντων τους. Κάποια από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στην ανακοίνωση 

αυτή είναι: Μήπως οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν πραγματικά τα στελέχη δημοσίων 

σχέσεων ή είναι στην πραγματικότητα ‘πολύ κακό για το τίποτα’; Τα στελέχη των 

δημόσιων σχέσεων θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις παλιές πρακτικές ή δεν θα 

τις αντικαταστήσουν με νέες; 

 

12. Mylona, I. & Despotaki, O. (2018). ‘Use of the internet and social media for the 

promotion of goods in tourism destination: The case of Crete’. TOURISMOS: An 

International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism. Special Issue 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και παροχή 

πληροφορίας αλλά και για ως ισχυρές μέθοδοι εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. 

Λόγω της ανάπτυξης  και της αυξανόμενης δημοτικότητας των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και της επιρροής της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών τα 

κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σήμερα μέρος του μάρκετινγκ. Η Ελλάδα και ειδικότερα 

η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς στην 

Ευρώπη. Η μελέτη εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την προώθηση τοπικών προϊόντων από επιχειρηματίες της Κρήτης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Κρητικοί επιχειρηματίες είχαν συνειδητοποιήσει την 

ανάγκη να χρησιμοποιήσουν νέες μορφές προώθησης των προϊόντων τους σε 

συνδυασμό με τις παραδοσιακές μορφές. Το Facebook φαίνεται να είναι το πιο 

δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των αγαθών από τους 

τοπικούς επιχειρηματίες, παρόλο που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι επιφυλακτικοί 

στη χρήση του.  

 

13. Mylona, I. (2018). ‘Use of the internet and Social Media (YouTube, Twitter) for 

the communication of the Municipality of Thessaloniki’ Dimosiografia 

(Forthcoming) 
 

Τα νέα Μέσα επικοινωνίας τείνουν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

προβάλλονται επιχειρήσεις και οργανισμοί στη σύγχρονη εποχή. Πολλές επιχειρήσεις 

και οργανισμοί έχουν υιοθετήσει τα νέα Μέσα (διαδίκτυο, κοινωνική δικτύωση) για 

την προβολή τους, αλλά και για την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων. Τα παραδοσιακά 

Μέσα χρησιμοποιούνται πολλές φορές συμπληρωματικά από επιχειρήσεις και 

οργανισμούς και ελάχιστα έως καθόλου στις περιπτώσεις των μικρών επιχειρήσεων. 

Το παρόν κείμενο  εξετάζει τον τρόπο επικοινωνίας αλλά και άσκησης δημοσίων 

σχέσεων από τον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Ελλάδας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσον ο Δήμος Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία και την προβολή του ή προτιμά τα 

παραδοσιακά Μέσα και επίσης αν έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες ή «επιμένει» 
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παραδοσιακά. Η μελέτη εστιάζει στη χρήση δύο Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του 

Twitter και του Youtube, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών 

 

1. Μυλωνά, Ι. (2001). ‘Η χρήση του Internet από τους πανεπιστημιακούς’. Πρακτικά 

του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής και των Μαθηματικών 

στην Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Adaction, 508-509.  

 

Οι πανεπιστημιακοί, είναι μια ομάδα που μπορεί όχι μόνον να παρακολουθεί αλλά 

και να πρωτοπορεί στην εξέλιξη του Internet. Με τη δημιουργία του διαδικτύου 

διαμορφώνονται νέες δυνατότητες που επηρεάζουν τους πανεπιστημιακούς στην 

έρευνά τους, στη διδασκαλία τους και στην καθημερινή τους ενημέρωση. Η σχέση 

των πανεπιστημιακών με το Internet είναι ένας καινούργιος τομέας και έχουν γίνει 

λίγες έρευνες σχετικά με αυτή τη σχέση μέχρι σήμερα. Μελέτες που έχουν γίνει μέχρι 

τώρα έδειξαν ότι πανεπιστημιακοί διαφορετικών Τμημάτων χρησιμοποιούν 

διαφορετικά το Internet. Η έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στη 

συγκεκριμένη δημοσίευση, πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2000 και συμμετείχαν τα 

Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τη συλλογή δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που στάλθηκαν μέσω e-mail στα μέλη Δ.Ε.Π. 

των παραπάνω Τμημάτων. Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και από την 

δική μας, φαίνεται ότι διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα χρησιμοποιούν με 

διαφορετικό τρόπο το Internet. Με τις γνώσεις που έχουν και τις υποδομές που 

διαθέτουν οι πανεπιστημιακοί, μπορούν να συντελέσουν στην σωστή χρήση και στη 

θετική αντιμετώπιση του Internet και να επηρεάσουν τις εξελίξεις στις νέες 

τεχνολογίες. 

 

 

2. Mylona, Ι. (2002). ‘The use of the Internet by the academics in UK – A case study’. 

Proceedings of International Conference on Information Communication 

Technologies in Education. Samos: ΙΝ.Ε.Α.Γ, 131-138. 

 

Στην εργασία εξετάζεται η χρήση του Ιnternet από τους πανεπιστημιακούς στους 

τομείς της έρευνας, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Η παρούσα μελέτη 

αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που έλαβε χώρα σε δυο Τμήματα του 

Πανεπιστημίου του Kent στο Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας. Η συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας έγινε με ερωτηματολόγιο, που στάλθηκε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στους διδάσκοντες και στις διδάσκουσες στα Τμήματα της 

Ανθρωπολογίας και του Δράματος, Φιλμ και Οπτικών Τεχνών, και με συνεντεύξεις. 

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων έδειξαν ότι οι 

πανεπιστημιακοί χρησιμοποιούσαν το Internet περισσότερο για επικοινωνία και 

έρευνα και λιγότερο για την καθημερινή τους ενημέρωση. Διαπιστώθηκαν επίσης 

διαφοροποιήσεις στη χρήση του Internet ανάλογα με την ηλικία, το Πανεπιστημιακό 

Τμήμα και το φύλο των διδασκόντων/ουσών. 
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3. Μυλωνά, Ι. (2002). ‘Νέοι τρόποι έρευνας - Η ανταπόκριση των πανεπιστημιακών’. 

Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτης, 509-511.  

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η χρήση του Ιnternet στον επιχειρησιακό και στον 

ακαδημαϊκό τομέα αυξάνεται καθημερινά δημιουργώντας νέες προοπτικές τόσο στην 

πληροφόρηση όσο και στην επικοινωνία και την έρευνα. Στη συγκεκριμένη εργασία 

εξετάζεται αν και κατά πόσον, το Ιnternet χρησιμοποιείται από τους 

πανεπιστημιακούς ως μέσο έρευνας. Γίνεται αναφορά σε αντιδράσεις 

πανεπιστημιακών σε έρευνες που γίνονται με ερωτηματολόγια που στέλνονται με e-

mail και διατυπώνονται εκτιμήσεις για τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι 

αντιδράσεις αυτές. 

 

 

4. Drenoyianni, E., Mylona, I. (2004). ‘Commenting on the Nature and Attributes of 

ICT in Education’. Proceedings of International Conference on Education and 

Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004) and the 

International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and 

Applications (CITSA 2004). Orlando, USA: IIS, 66-71. 

 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) βρίσκονται στο 

προσκήνιο γύρω στα 30 χρόνια και έχουν ενσωματωθεί στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση παίζοντας πρωταρχικό ρόλο. Ο τρόπος 

που οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί στην πραγματικότητα της τάξης διαφέρει σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, 

ανάλογα με τις επιδιώξεις, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του. Στην 

ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι αναλογικές σχέσεις της εγγραματοσύνης των ΤΠΕ 

και μια σειρά από επιμέρους γραμματισμούς όπως ο ψηφιακός, ο πληροφοριακός, ο 

υπολογιστικός, ο οπτικός και ο γραμματισμός των ΜΜΕ. Εισάγεται η ιδέα για τη 

δημιουργία ενός νέου όρου, αυτόν του πολύ-γραμματισμού, που να περικλείει όλους 

του παραπάνω όρους. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτός ο νέος 

όρος να ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν κοινά συμφωνημένο ορισμό. 

Τέλος η ανακοίνωση αυτή μελετά τη φύση της εγγραματοσύνης των ΤΠΕ αλλά και 

του πολύ-γραμματισμού στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας. 

 

 

5. Mylona, I. (2004). ‘SMS (Short Message System). A new way of 

Communication?’. Proceedings of Conference in New Directions in European Media. 

Thessaloniki: AUTH, CD. 

 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι είναι επικοινωνία. Κατά τον Cooley 

(1991:30) η επικοινωνία είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι 

δημόσιες σχέσεις. Ο Park (1991:45) ορίζει την επικοινωνία ως μια μορφή 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που σχετίζεται με το εγώ. Σύμφωνα με τον Fiske 

(1990) υπάρχουν δυο σχολές σχετικά με τις απόψεις που εκφράζονται για την 

επικοινωνία. Η πρώτη θεωρεί ως καθοριστικό παράγοντα την επικοινωνία μηνυμάτων 

και τη βελτίωση της ως έναν τρόπο αύξησης του κοινωνικού ελέγχου. Η δεύτερη, η 

σχολή της σημειωτικής, δεν ασχολείται με την επικοινωνία μηνυμάτων αλλά με τη 

διαμόρφωση και ανταλλαγή μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει την 
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επικοινωνία μέσω μηνυμάτων κινητών τηλεφώνων (SMS). Με τι είδους επικοινωνία 

έχουμε να κάνουμε σ’ αυτήν την περίπτωση; Είναι μια νέα μορφή επικοινωνίας με 

άγνωστες ακόμα συνέπειες στον πολιτισμό και την κοινωνία; Είναι πιθανόν να 

επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις και τη γλώσσα; Είναι ένα είδος επικοινωνίας που 

προάγει το διάλογο; Σύμφωνα με τον Habermas (στο: Myerson, 2001:40) η 

επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από απλή ανταλλαγή μηνυμάτων, ‘το να 

επικοινωνείς έχει να κάνει με νοήματα, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια από κοινού 

κατανόηση του κόσμου.’ Τι είδος επικοινωνία προσφέρουν τα μηνύματα; Θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι προάγεται μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης αλλά 

άραγε ενθαρρύνεται ο διάλογος; 

 

 

6. Mylona, I. (2005). ‘SMS in the everyday political marketing in Greece’. 

Proceedings of the International Conference of Political Marketing. Kastoria: TEI 

Western Makedonia, CD.  

 

Στην εργασία εξετάζεται η χρήση των μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου για την 

πολιτική διαφήμιση και για τις πολιτικές εκστρατείες στην Ελλάδα. Στόχος της 

έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν και πως χρησιμοποιούν οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα 

μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου για να επικοινωνούν με τους/τις ψηφοφόρους 

τους. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο και την ηλικία των πολιτικών; 

Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου μόνον κατά τη 

διάρκεια της πολιτικής τους εκστρατείας ή σε καθημερινή βάση προκειμένου για 

παράδειγμα να πληροφορήσουν τους/τις ψηφοφόρους τους για διάφορες εκδηλώσεις 

ή για να στείλουν ευχές στους/στις ψηφοφόρους τους κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων ή στην ονομαστική τους γιορτή ή για να επικοινωνούν με το κόμμα 

τους; Τέλος στην ανακοίνωση εξετάζονται και άλλες πτυχές της χρήσης των 

μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου από τους πολιτικούς. 

 

 

7. Μυλωνά, Ι., Παναγιώτου, Ν., Κεντερελίδου, Κ. (2005). ‘Διαδίδοντας την Ευρώπη 

μέσω του διαδικτύου. Αποτίμηση της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης’. Πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Εταιρίας Συστημικών Μελετών. 

Τρίπολη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 59-72.  

 

Ο μισός αιώνας ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτείται από μια σειρά 

κατακτήσεων. Το 2007 η Ε.Ε. θα έχει ένα πληθυσμό περίπου μισό δισεκατομμύριο 

κατοίκων. Ζητούμενο όμως στη διαδικασία αυτή παραμένει η ενίσχυση της 

συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών η εμπέδωση δηλαδή της «Ευρώπης των 

πολιτών», μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης παραμένει ακόμη ζητούμενο. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της επίσημης ιστοσελίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως του κατ’ εξοχήν μέσου δημόσιας διαβούλευσης – 

επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες. Για αυτό το λόγο και με τη χρήση έντυπου  

κωδικοποίησης αναλύονται οι αντιδράσεις χρηστών (φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) σχετικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. Κεντρικά ερωτήματα γύρω 

από τα οποία κινείται η εργασία και μέσω των οποίων θα αξιολογηθεί η επίσημη 

ιστοσελίδα της Ε.Ε. είναι: 

-Είναι εύκολη και κατανοητή η δομή της ιστοσελίδας; 

-Τι δυνατότητες πρόσβασης προσφέρει στους πολίτες που την επισκέπτονται; 

-Διευκολύνεται η αμφίδρομη επικοινωνία; Πόσο άμεση είναι αυτή; 
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-Είναι όλα τα έγγραφα (Οδηγίες, Πράσινες Χάρτες) μεταφρασμένα σε όλες τις 

γλώσσες της Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ισότιμη πρόσβαση στην 

πληροφόρηση; 

 

 

8. Μυλωνά, Ι. (2005). ‘Το διαδίκτυο και η χρήση του από εκπαιδευτικούς της Α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης’. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των 

Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Σύρος: ΕΤΠΕ,634-641. 

 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση υπολογιστών και διαδικτύου έχει σημειώσει ταχεία 

διάδοση στις αναπτυγμένες χώρες. Μετά το 1990 παρατηρείται είσοδος των Νέων 

τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Στην εργασία 

εξετάζεται κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Α’βάθμιας εκπαίδευσης είναι 

εξοικειωμένοι /ες με το διαδίκτυο, αν το χρησιμοποιούν ως μέσο ενημέρωσης και ως 

μέσο για τη διδασκαλία τους. Εξετάζεται επίσης αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 

χρήση του διαδικτύου από τα δυο φύλα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

ερωτηματολογίων από τις 12/12/2004 έως τις 23/12/2004 και δείγμα το 10% των 

εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν διαφοροποιήσεις των δύο φύλων όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου καθώς 

και έλλειψη εξοικείωσης σε μεγάλο βαθμό με το συγκεκριμένο μέσο. 

 

 

9. Παπαδάκη, E., Μυλωνά, I. (2005). ‘Διαδίκτυο: Διεθνής Τράπεζα Πληροφοριών ή 

Νέο Μέσο Επικοινωνίας;’. Proceedings of the Annual Conference on 

Telecommunication and Multimedia. Heraklion: TEMU, 280-285. 

 

Οι νέες τεχνολογίες που συνδέονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν 

αποτελέσει το έναυσμα πολλών μελετών και τη βάση περισσότερων συζητήσεων. 

Πού θα κατατάξουμε το διαδίκτυο και τα πολυμέσα; Στις τράπεζες πληροφοριών ή 

στα συστήματα επικοινωνίας; Ο υβριδικός, ευέλικτος χαρακτήρας των νέων μέσων, 

ένας χαρακτήρας που δίνει δυνατότητες συμμετοχής, που μπορεί να επιτελέσει 

ιδιωτικές και δημόσιες λειτουργίες με σχετικά χαλαρή εποπτεία, επιτρέπει ίσως το 

χαρακτηρισμό του διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας. Αν επικοινωνία είναι η 

διαμόρφωση κάποιου κοινού γνωρίσματος ανάμεσα σε ένα πομπό και ένα δέκτη, τότε 

προϋποθέτει την ύπαρξη κωδίκων, γλωσσών ή συμβόλων που υιοθετούνται από 

κοινωνίες και διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους 

επικοινωνούντες. Έχουν οι σύγχρονοι επικοινωνούντες οικειοποιηθεί την νέα αυτή 

εγγραμματοσύνη; Έχουν μέσω μιας διαδικασίας μάθησης ή αποτύπωσης 

διαμορφώσει ικανότητες αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων των νέων μέσων;  

Για ένα μεγάλο μέρος μελετητών το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη 

βάση δεδομένων της ανθρωπότητας, αφού μπορεί να συσσωρεύσει και να 

αποθηκεύσει πληροφορίες. Για τον Levy το διαδίκτυο θεωρείται ένας σημαντικός 

διαμεσολαβητής της πανανθρώπινης γνώσης. μέσα Θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

μια διεθνής βάση δεδομένων από την αποτοποποίηση της γνώσης. Η έμφαση δίνεται 

στην μετάδοση και λήψη πληροφοριών, το μήνυμα ταυτίζεται με την πληροφορία και 

παραβλέπεται το γεγονός ότι ένα μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από ένα 

νοήματα. 
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10. Papadaki, E., Mylona, I. (2005). ‘The meta-national space of the neworld: Visiting 

virtual Societies’. Proceedings of IADIS Conference WWW/Internet. Lisbon: IADIS 

Press, 26-30.  

 

Καθώς η Ευρώπη βαδίζει στον 21
ο
 αιώνα, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις κοινωνικές 

σφαίρες και την τεχνολογία είναι πιο έκδηλη από ποτέ. Εικόνες του πολιτισμού των 

εθνών που αποτελούν την Ευρώπη φιλτράρονται μέσα από τα διάφορα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και φτάνουν πολύ μακρύτερα από την Ευρώπη. Στο Cyberculture, ο 

Levy ισχυρίζεται ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν δυναμικό χαρακτήρα –έχουν τη 

δυνατότητα να προβάλουν και να διευρύνουν την ανθρώπινη γνώση. Το δίκτυο 

πλημμυρίζει με πληροφορίες όλα τα μέρη του πλανήτη. Κάποια στιγμή, στο όχι πολύ 

μακρινό μέλλον, ο Levy πιστεύει ότι το δίκτυο θα παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή 

της γνώσης της ανθρωπότητας. Είναι ένα όραμα προς μια νέα τεχνολογική εποχή 

σύγκλησης αξιών, αρμονικής συνύπαρξης πολιτισμών και θεμελίωσης ενός νέου 

τύπου κοινωνίας. Αυτή η νέα φανταστική κοινωνία εκλαμβάνεται ως πολιτισμική 

μεταμόρφωση και ως ανάγκη για διεθνή συλλογική εκπαίδευση και γνώση. Σ’ αυτήν 

την εργασία, εξετάζουμε τη νέα φύση των κοινωνικών χώρων (όπως αυτοί 

διαμορφώνονται μέσω του διαδικτύου) –του νέου κοινωνικού χώρου που 

διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο και με διεθνείς διαστάσεις– σε σχέση με τη 

μεσολάβηση συγκεκριμένων εικόνων και ιδεών για κάθε χώρο καθώς και την 

αλληλοσυσχέτιση τους.  

 

 

11. Mylona, I., Papadaki, E. (2005). ‘Research through Internet. A new way in the 

field of communication research?’ Proceedings of First European Communication 

Conference. Amsterdam: University of Amsterdam, CD. 

 

Το διαδίκτυο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 αλλά η χρήση του 

διευρύνθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 80 αρχές της δεκαετίας του 90. Το 2000, οι 

χρήστες του διαδικτύου ήταν 304 εκατομμύρια σ’ ολόκληρο τον κόσμο και σύμφωνα 

με τους Financial Times, κάθε χρόνο έχουμε 150.000 περισσότερους χρήστες. 

Σύμφωνα με τον Garitaonandia (2004), το 2003 οι χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ 

ήταν το 43,5% των πολιτών των κρατών μελών. Σχεδόν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί 

και εταιρείες παρέχουν στους εργαζόμενους πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρόμοια 

είναι η κατάσταση και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Όλα τα πανεπιστήμια στις 

αναπτυγμένες χώρες έχουν διαδικτυακές σελίδες και προσφέρουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο στους φοιτητές και στα μέλη του προσωπικού. Ο εμπορικός και ο 

εκδοτικός κόσμος είναι επίσης τομείς που όλο και περισσότερο δραστηριοποιούνται 

διαδικτυακά. Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο αναδείχθηκε και ως εργαλείο 

έρευνας. Σύμφωνα με τους Sudweeks and Simmoff (στο Jones, 1999:29), «το 

διαδίκτυο δημιούργησε νέα πεδία έρευνας ή διαφοροποίησε υπάρχοντα πεδία που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα». Οι Millward Brown IntelliQuest στην 

έρευνά τους το 2005 δήλωσαν ότι το 80% των ερευνών που έγιναν από την ΕΕ 

χρησιμοποίησαν τηλέφωνο και το διαδίκτυο και το 95% από αυτές διεξήχθησαν μέσω 

διαδικτύου. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου μέχρι σήμερα και 

το μέλλον του ως εργαλείο στο πεδίο της έρευνας της επικοινωνίας. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση, τα ερωτηματολόγια μπορούν να αποσταλούν με email στους χρήστες του 

διαδικτύου προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία. Όπως αναφέρει ο Vahovar 

(2001), «αυτός ο νέος τρόπος έρευνας είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη 

μελλοντική έρευνα στο πεδίο της επικοινωνίας».   
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Το διαδίκτυο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο έρευνας με μέσο τις 

διαδικτυακές συνεντεύξεις. Όπως υποστηρίζουν οι Mann and Stuart (1999), αυτός ο 

νέος τρόπος επικοινωνίας προάγει το δικαίωμα έκφρασης και παρέχει στους χρήστες 

τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα. Στην εργασία εξετάζεται κατά 

πόσο για παράδειγμα, οι μέθοδοι αυτές θέτουν νέα κριτήρια για τον τρόπο που 

οργανώνεται η έρευνα της επικοινωνίας. Θέτουν νέα ζητήματα; Απαιτούν από τον 

ερευνητή να έχει την κατάλληλη τεχνική γνώση προκειμένου να κάνει έρευνα; Πώς 

έχει επηρεαστεί η συλλογή δεδομένων; Η εργασία αναφέρεται επίσης στην κριτική 

που έχει ασκηθεί για τις νέες αυτές μεθόδους, στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν 

αυτές οι νέες μέθοδοι στο μέλλον και στις επιπτώσεις τους στο μέλλον της έρευνας 

της επικοινωνίας.  

 

 

12. Panagiotou, Ν., Mylona, I., Kenterelidou, Κ.(2005). ‘Communicating Europe via 

Internet: A critical assesment of European Union’s web site’. Proceedings of First 

European Communication Conference. Amsterdam: University of Amsterdam, CD. 

 

Η περίληψη είναι ίδια με αυτήν της εργασίας 7 στην ίδια κατηγορία. 

 

 

13. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι., Τσαντόπουλος, Γ. (2006). ‘Ποιοτικές και 

ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες ή 

συμπληρωματικές;’. Πρακτικά 19
ου

 Συνεδρίου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής 

Δημοσκοπήσεις και Στατιστική. Καστοριά: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, CD. 

 

Η διερεύνηση της πολιτικής συμπεριφοράς βασίζεται συνήθως στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, δηλαδή ερευνών που γίνονται με τη χρήση 

δομημένων ερωτηματολογίων. Η χρήση ερευνητικών μεθόδων αυτού του τύπου, των 

λεγόμενων «ποσοτικών μεθόδων», στοχεύουν στον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ 

μεταβλητών μεγεθών και στην αναγωγή των σχέσεων αυτών σε μετρήσιμες 

ποσότητες, σε αντιδιαστολή με τις λεγόμενες «ποιοτικές μεθόδους», όπως η 

συνέντευξη σε βάθος, η συμμετοχική παρατήρηση ή η έρευνα με τη βοήθεια ομάδων 

εστίασης (focus groups), οι οποίες στοχεύουν στην περιγραφή, ανάλυση και 

κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, καταστάσεων ή σχέσεων μεταξύ κοινωνικών 

υποκειμένων ή ομάδων. Διαπιστώνοντας ότι η ποιοτική έρευνα διαφέρει σημαντικά 

από την ποσοτική έρευνα ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης, αλλά 

και τη θεωρητική αφετηρία, η εργασία περιγράφει τη δημοφιλέστερη ποιοτική 

μέθοδο, την τεχνική των focus groups, εξετάζει το βαθμό συμπληρωματικότητάς της 

με την κλασική μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου και προτείνει τη βέλτιστη 

χρήση της στα πλαίσια μιας έρευνας πολιτικής συμπεριφοράς.  

 

 

14. Παπαδάκη, E., Μυλωνά, I. (2006). ‘Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Η 

περίπτωση των Λαογραφικών Μουσείων στην Ελλάδα’. Πρακτικά Συνεδρίου Λαϊκός 

Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Βόλος: Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και 

Εκπαιδευσης, CD. 

 

Παρόλο που στοιχεία παιδαγωγικής εμπεριέχονται πάντα στη μουσειακή εκθεσιακή 

διαδικασία, τα μουσεία έχουν αρχίσει σήμερα να σχεδιάζουν ξεναγήσεις, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολικές τάξεις, ενημερωτικά πακέτα, 
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επιμορφωτικά σεμινάρια, προγράμματα ελεύθερου χρόνου για οικογένειες, 

εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, καθώς 

και προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

Στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι η διεύρυνση των ομάδων επισκεπτών, η 

ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού και η διατύπωση σχεδίων εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Ο κλάδος της μουσειοπαιδαγωγικής οριοθετεί την πράξη και τη θεωρία 

αυτής της νέας τάσης. Στην εργασία εξετάζεται η εκπαιδευτική πολιτική των 

ελληνικών λαογραφικών μουσείων, με έμφαση στο σχεδιασμό έμμεσων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (χρήση Νέων Τεχνολογιών, πολυμέσα, τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις, ΜΜΕ, διαδίκτυο) τόσο με τη μέθοδο των βιβλιογραφικών 

αναφορών όσο και με τη μέθοδο της ανάλυσης περιπτώσεων.  

 

 

15. Μυλωνά, Ι. (2007). ‘Κινητή τηλεφωνία: Ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο στην 

επιστήμη της επικοινωνίας’. Πρακτικά πανελληνίου Συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες και 

Μάρκετινγκ. Ιεράπετρα: ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 31-37. 

 

Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον 

τομέα της τεχνολογίας. Η χρήση της και οι δυνατότητες που προσφέρει στους 

χρήστες της αυξάνονται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής 

αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας ως ερευνητικού 

εργαλείου τόσο στις πολιτικές επιστήμες, όσο και στη κοινωνιολογία και έχουν 

διεξαχθεί έρευνες στους παραπάνω τομείς με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη δυνατότητα χρήσης του κινητού 

τηλεφώνου ως ερευνητικού εργαλείου στον τομέα της επικοινωνίας. Στο πρώτο μέρος 

γίνεται αναφορά στον προβληματισμό και την έρευνα σχετικά με τη χρήση της 

κινητής τηλεφωνίας για τη συλλογή ποσοτικών στοιχείων -τόσο με την αποστολή 

ερωτηματολογίων μέσω SMS όσο με την οργάνωση τηλεφωνικών συνεντεύξεων- ενώ 

στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η χρήση της κινητής τηλεφωνίας για την συλλογή 

ποιοτικών στοιχείων μέσω της οργάνωσης ομάδων θεματικής εστίασης και με την 

αποστολή βίντεο και τη διεξαγωγή συζήτησης μέσω κινητού τηλεφώνου. Τέλος, 

παρουσιάζονται και διερευνώνται μέσα από μια κριτική σκοπιά οι δυνατότητες και οι 

προοπτικές που αναδεικνύονται από τις προτεινόμενες χρήσεις της τεχνολογίας του 

κινητού τηλεφώνου ως νέου ερευνητικού εργαλείου στην επιστήμη της επικοινωνίας 

 

 

16. Papadaki, E., Mylona, I. (2006). ‘The Image of the Balkans art in Media’. 

Proceedings of 9
th

 International Scientific Conference The Image of the Balkans: 

Historical Approaches and Communication Perspectives. Sofia: Bulgarian Academy 

of Science, 334-340.  

 

Η εργασία αυτή εξετάζει την ανάπτυξη της τέχνης στα Βαλκάνια μέσα στη σύγχρονη 

σκηνή των πλαστικών τεχνών και η μεσολάβηση της εικόνας αυτής της τέχνης μέσα 

από τα μέσα –τις υπεραπλουστεύσεις και τα όρια, τα γεγονότα και τους μύθους που 

προσφέρονται μέσα από αυτήν τη μεσολάβηση. Η εργασία αναπτύσσεται με βάση τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τους Βαλκάνιους καλλιτέχνες που ήρθαν 

και εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 4
ου

 και του 5
ου

 Διαβαλκανικών Συμποσίων των 

Πλαστικών Τεχνών στη Σαμοθράκη (διεξήχθησαν 26 Ιουλίου-10 Αυγούστου 2003 

και 23 Ιουλίου-8 Αυγούστου 2005 αντίστοιχα), τα ερωτηματολόγια που 
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συμπλήρωσαν και τη συζήτηση μαζί τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην 

Ελλάδα.  

Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν (από συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και 

βιντεοσκοπήσεις) συσχετίζονται με μια επιλογή προγραμμάτων επικοινωνίας (κάποια 

από αυτά μεταδόθηκαν στα Βαλκάνια και κάποια στη δυτική Ευρώπη) αφιερωμένα 

στην τέχνη των Βαλκανίων. Τα αποτελέσματα ελπίζουμε να αποκαλύπτουν χωρίς 

προκαταλήψεις τα γεγονότα και τους μύθους της Βαλκανικής τέχνης και τις 

ασυνέπειες –αν υπάρχουν– όταν η συγκεκριμένη τέχνη φιλτράρεται από τα μέσα 

επικοινωνίας.  

 

 

17. Mylona, I. (2008). ‘E-Advertising: A new challenge for the Greek Market?’. 

Proceedings of IADIS International Conference WWW/Internet. Germany: IADIS 

Press, 541-543. 

 

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται παγκόσμια από πολλές εταιρείες ώστε να επικοινωνούν 

με τους καταναλωτές. Είναι ένα από τα μέσα που προσφέρει νέες ευκαιρίες στους 

διαφημιστές, ώστε να κάνουν αποτελεσματικές διαδικτυακές εκστρατείες: ένας 

συνδυασμός διαδραστικού κειμένου, γραφικών, ήχου και βίντεο ενεργοποιείται 

προκειμένου να προσελκύσει τους υποψήφιους καταναλωτές. Η εργασία αυτή ερευνά 

αν η ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να γίνει ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος 

διαφήμισης στην Ελληνική αγορά προκειμένου να προσελκύει νέους καταναλωτές 

και εταιρείες.  

 

 

18. Mylona, I. (2009). ‘Mobile Mass Media: A new challenge for the consumers and 

the society.  The case of the Greek market’. Proceedings of International Conference 

New Media and Information: Convergences and Divergences. Athens, CD-ROM.  

 

Η γρήγορη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει επηρεάσει τη διαδικασία της 

επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Επίσης έχει μειώσει το κόστος της 

επικοινωνίας. Η τεχνολογία της επικοινωνίας έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη 

δημοσιογραφία και στην εκπαίδευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Το διαδίκτυο, 

το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο μέσο μαζικής επικοινωνίας, έχει μεταφέρει την 

παγκόσμια επικοινωνία σε νέο επίπεδο. Το διαδίκτυο επιτρέπει τα νέα και τις 

πληροφορίες να μεταφέρονται με τρομακτικές ταχύτητες. Τα SMS όλο και 

περισσότερο χρησιμοποιούνται ως μέσα επικοινωνίας. Είκοσι-πέντε εκατομμύρια 

SMS στάλθηκαν στη Νορβηγία την πρώτη μέρα του 2006. Στην Ελλάδα, την πρώτη 

μέρα του 2006 στάλθηκαν 47,8 εκατομμύρια SMS, 22% περισσότερα από το 2005. Η 

κινητή τηλεφωνία κινείται τώρα πέρα από την εξατομικευμένη φωνή στο περιεχόμενο 

της μαζικής επικοινωνίας –κείμενο, φωνή, ήχος, εικόνα, ακόμη και βίντεο. Η 

συγκεκριμένη εργασία εξετάζει το ρόλο της κινητής τηλεφωνίας στην ενημέρωση 

των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται αν κινούμαστε από τη μαζική στην 

προσωπική επικοινωνία, αν ο κάθε πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει μόνον τα νέα που 

τον ενδιαφέρουν, αν αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τη βιομηχανία και τους 

οργανισμούς της επικοινωνίας και σε ποιο βαθμό. Επίσης διερευνάται το κόστος της 

υπηρεσίας και αν το υψηλό κόστος θα είναι αποτρεπτικό για τους χρήστες και οι 

προκλήσεις που θέτει η κινητή τηλεφωνία στο ελληνικό κοινό. 
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19. Mylona, I., Amanatidis, D. (2011). ‘Web 2.0 and Semantic Web perspective for 

Public Relations’. Proceedings of the 3rd International Conference on Qualitative and 

Quantitative Methods in Libraries (QQML 2011). Athens, Greece. 

 

Μέχρι πρόσφατα οι δημόσιες σχέσεις βασιζόταν στις προσωπικές επαφές και στη 

χρήση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Με την εμφάνιση των νέων 

τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο, νέες δυνατότητες δόθηκαν στην άσκηση των 

δημοσίων σχέσεων. Το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες δυνατότητες 

που προσφέρει το διαδικτύου όπως Web 2.0 και Semantic Web μπορούν να 

διευκολύνουν τους υπευθύνους δημοσίων σχέσεων να ασκήσουν 

αποτελεσματικότερα τις δημόσιες σχέσεις. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν πραγματικά 

τους υπευθύνους δημοσίων σχέσεων ή δεν έχουν κάτι παραπάνω να προσφέρουν; 

Συνεχίζουν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων να χρησιμοποιούν τις παλιές πρακτικές ή 

τις αντικαθιστούν με νέες; 

 

 

20. Mylona, I. (2012). ‘Facebook: A new ‘weapon’ for Greek Politicians? An 

investigative study in the Greek political era’. Proceedings of Advanced Research in 

Scientific Areas. Slovak: EDIS - Publishing Institution, 193-197. 

 

Το Facebook, το Twitter, το Hi5 αλλά και το Flickr αποκτούν καθημερινά νέους 

χρηστές. Νέες εφαρμογές παρέχονται στους χρηστές από τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να 

επικοινωνήσουν με τους ψηφοφόρους τους αλλά και να βελτιώσουν τη δημόσια 

εικόνα τους. Η εργασία εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα 

ερευνά εάν οι βουλευτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για την επικοινωνία 

τους με το κοινό, ποιες εφαρμογές προτιμούν, εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 

χρήση από τους βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, αλλά και τις πιθανές 

διαφοροποιήσεις στη χρήση ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των πολιτικών.  

 

 

21. Mylona, I. (2014). ‘Differences between advertising on online and traditional 

newspaper in the Greek market’. Proceedings in 2
nd

 Scientific Conference, 

SCIECONF. Slovak: EDIS - Publishing Institution, 184-188. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της διαφήμισης στο διαδίκτυο έχει γεννήσει πολλά ερωτήματα 

για την στάση των διαφημιστικών εταιρειών στον νέο αυτό τύπο διαφήμισης. Η 

συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να αναγνωρίσει τις διαφορές ανάμεσα στον 

παραδοσιακό τύπο διαφήμισης και στη διαφήμιση στο διαδίκτυο όσο αφορά τις 

εφημερίδες. Γίνεται σύγκριση ανάμεσα στον τύπο αλλά και στα θέματα των 

διαφημίσεων που συναντάμε στις διαδικτυακές και παραδοσιακές εφημερίδες. 

 

22. Mylona, I. (2014). ‘Social Media and Political Communication: The case of Greek 
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Η πολιτική επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που αφορά τη διαβίβαση 

των πληροφοριών μεταξύ των πολιτικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ειδήσεων 

και το κοινό. Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα άλλαξαν τον κόσμο 

δραματικά. Έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί και το κοινό 
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επικοινωνούν. Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται η επίδραση των νέων 

τεχνολογιών στην πολιτική επικοινωνία. Συγκεκριμένα εξετάζεται η χρήση των 

κοινωνικών δικτύων από τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών του 2014 στην 

Ελλάδα. Η μελέτη έλαβε χώρα αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014. Οι 

πόλεις που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 

δηλαδή η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς. Τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 

επικεντρώνεται η έρευνα είναι το Facebοok και το YouTube. Η ανάλυση 

περιεχομένου χρησιμοποιείται ως μέθοδος έρευνας. 
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Στην εργασία αναλύονται αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τον πειραματισμό με 

τα εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την 

οπτικοποίηση, την ανάλυση και την ερμηνεία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε 

NodeXL για την εξαγωγή δεδομένων στο Twitter, που περιέχουν δύο διέσεις, στο 

χρονικό διάστημα Ιούλιου και τον Σεπτέμβριου του 2015. Αυτές οι δύο μελέτες 

περιπτώσεων επιλέχθηκαν λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που έλαβαν 

χώρα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2015, στο σκηνικό της οικονομικής κρίσης. 

Εξετάζονται επίσης εναλλακτικές προσεγγίσεις, για μελλοντικές έρευνες. 

 

 

24. Mylona, I., Amanatidis, D. (2017). Globalization, social media and public 

relations: A necessary relationship for the future? (accepted, to be presented). 

Proceedings of the EBEEC 2017 conference. Athens. 

 

Η παγκοσμιοποίηση είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες, 

κοινωνικές και πολιτιστικές, σταδιακά γίνονται παρόμοιες σε όλο τον κόσμο. Η 

έννοια των κοινωνικών δικτύων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για πολλά 

στελέχη επιχειρήσεων σήμερα, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα είναι οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν το προφίλ τους, να 

επικοινωνήσουν με τους άλλους και να περιηγηθούν μέσα από αυτά σε δίκτυα 

επαφών. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook, το Twitter και το Instagram, προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό τους 

για τις εκδηλώσεις, τα νέα προϊόντα, αλλά και για να τους ζητήσουν να εκφράσουν τη 

γνώμη τους σχετικά με την οργάνωση, τις εκδηλώσεις και τα προϊόντα τους. Οι νέες 

τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο που ασκούνται οι δημόσιες σχέσεις σήμερα. 

Ωστόσο η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, στις 

πρακτικές των δημοσίων σχέσεων. Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει πώς 

τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει τις δημόσιες σχέσεις στην παγκόσμια εποχή. 

Έχουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι μεγάλες εταιρείες διαφοροποιήσει το υφιστάμενο 

πλαίσιο λειτουργίας τους για να ενσωματώσουν τα νέα εργαλεία άσκησης των 

δημοσίων σχέσεων; 
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Social media have revolutionized communication in tourism industry. Tourist 

enterprises use new techniques in order to advertise their products and services and 

gain popularity by  the public and future tourists. Municipalities and companies in 

small places in Greece seem to understand the importance of social media usage as it 

is a cheap and easy way to attract tourists. Considering the massive popularity of 

social media in promoting tourist destinations the paper examines the case of a small 

Cycladic island in Aegean sea, Kimolos.  It actually focuses on the way that social 

media present the island of Kimolos.  This research provides valuable information 

regarding the actions taken by the municipality of Kimolos and the local enterprises in 

promoting the island and the local products and attract tourists with the use of social 

media.  

 


