
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Retreat2020: Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19 

Συζήτηση: Νέα Δημοσιογραφία και εναλλακτικά είδη δημοσιογραφίας εν μέσω Covid-19. 

 

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, ώρα 16.45–17.45 

Τόπος συνάντησης: Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση 

https://bit.ly/3qLFzsi 

Στο πλαίσιο του #Retreat2020: Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19 

 

Εισηγητές: 

Δρ. Λεωνίδας Βατικιώτης, δημοσιογράφος, διδάσκων στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δρ. Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος, διδάσκουσα στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής αλλάζουν άρδην. Ο ανθρώπινος λόγος και οι μορφές επικοινωνίας ακολουθούν. 

Η δημοσιογραφία δε θα μπορούσε να μένει ίδια και απαράλλαχτη. Νέοι τρόποι γραφής και κάλυψης των 

γεγονότων έρχονται να προσαρμοστούν στις νέες πλατφόρμες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός 

σύγχρονου αναγνωστικού κοινού με εντελώς διαφορετικά συνήθεια προσέγγισης στην ενημέρωση. Σε αυτό 

το έδαφος ανθούν εδώ και χρόνια η μη μυθοπλαστική λογοτεχνία ως ένα μέσο κάλυψης των νέων μακριά 

από τη στενότητα χώρου και μια σειρά από νέα εναλλακτικά στυλ γραφής και δημοσιογραφίας: Gonzo, 

backpack, drone, selfie και solution journalism. Από βιβλία που παραμένουν αξεπέραστα για πάνω από 

μισό αιώνα μέχρι «τιτιβίσματα» με διάρκεια ζωής λίγων δευτερολέπτων στις οθόνες των κινητών, η 

δημοσιογραφία παίρνει το δικό της σχήμα σε μια ρευστή εποχή. 

Στο πλαίσιο του #Retreat2020, ημερίδα ανοιχτή στο κοινό, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στο Εργαστήριο με 

θέμα «Νέα Δημοσιογραφία και εναλλακτικά είδη δημοσιογραφίας εν μέσω Covid-19» (16:45-17:45 μ.μ.), οι 

δημοσιογράφοι και διδάσκοντες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) Λεωνίδας Βατικιώτης και Βάλια 

Καϊμάκη ανοίγουν τη συζήτηση. Παρεμβαίνει η Ερατώ Ιωάννα Σαρρή, απόφοιτη του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία». Συντονίζει η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Σοφία Ιορδανίδου, δημοσιογράφος και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη των ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα 

Δημοσιογραφία» και «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του ΑΠΚΥ. 

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 https://www.ouc.ac.cy,  

https://advancedmediainstitute.com/retreat2020/ και https://dimosiografia.com. 
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