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ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ 

 
 
Η Δημοσιογραφία δεν συνιστά απλά και μόνο γνωσιολογικό αντικείμενο ή βιοποριστικό επάγγελμα 
ανάμεσα σε τόσα άλλα. Συνήθως χαρακτηρίζεται ως λειτούργημα, το οποίο όμως παρατηρείται να είναι 
διαρκώς «εν τω γίγνεσθαι». Τούτο, διότι, αφ’ ενός στοχεύει σε καταγραφή και μεταφορά των 
ειδησεογραφικών ή άλλων γεγονότων, όπως τούτα επισυμβαίνουν, ενώ αφ’ ετέρου αποτελεί παράμετρο 
για την ευρεία ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών, τόσο με τη χρήση των Νέων, όσο και με τη χρήση 
των Παραδοσιακών Μέσων Επικοινωνίας, καθότι η σημαίνουσα θέση που καλείται και ίσως οφείλει να 
διαδραματίζει στον σύγχρονο κοινωνικό κόσμο, διασυνδέεται στενά με πρακτική εφαρμογή της κοινωνίας 
των πολιτών, τη σφαίρα των πληροφορημένων επιλογών και αποφάσεων που τούτη συνεπάγεται για 
οργανωμένες συλλογικότητες όπως τη γειτονιά και την κοινότητα, είτε θεσμίσεις όπως το κράτος, την 
οικονομία, την θρησκεία, την πολιτική, την εκπαίδευση. Ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ομίλου Δημοσιογραφίας, Βλάσης Βλασίου, ο 
οποίος πήρε την πρωτοβουλία για επαναδραστηριοποίηση, τοποθετείται για τη Δημοσιογραφία στα εντός 
και εκτός πλαισίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
 

1. Ποια ήταν η αφορμή για επαναδραστηριοποίηση του Δημοσιογραφικού Ομίλου και ποια η 
σχέση του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου; 
 
Η αφορμή για την επαναδραστηριοποίηση ήταν μερικούς μήνες πριν, όταν ξεκίνησα δηλαδή τη 
φοίτησή μου στο Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Από τότε, είχα 
επίσης αρχίσει να κάνω εκπομπές στον ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου «UCY Voice», 
όπου είχα παρατηρήσει τόσο στον ραδιοσταθμό, όσο και σε διάφορους χώρους της 
Πανεπιστημιούπολης να κυκλοφορεί το γνωστό περιοδικό «Φοιτητική», που εκδίδεται από τον 
Δημοσιογραφικό Όμιλο. Αυτό ήταν η πρώτη αφορμή να ρωτήσω και να προσπαθήσω για την 
επαναδραστηριοποίηση. 
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2. Γενικά ποιος είναι ο σκοπός συνέχισης της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «Φοιτητική»;  
Ενδέχεται να διανθιστεί και με περαιτέρω υλικό; 
 
Η τελευταία έκδοση του περιοδικού «Φοιτητική» έγινε τον περασμένο Απρίλιο. Μετά από σχεδόν 
ένα χρόνο, ελπίζουμε να παν’ όλα καλά, για να έχουμε το επόμενο τεύχος. Όσον αφορά το 
περιεχόμενο, θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που ξέρει και γνωρίζει η φοιτητική κοινότητα τα 
τελευταία χρόνια. Άρα με την νέα έκδοση θα κρατήσουμε το πρότυπο που υπήρχε τόσα χρόνια. Τα 
θέματα μας βεβαίως θα εκσυγχρονίζονται, ελκύοντας την προσοχή του κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. 

 
 
3. Εν κατακλείδι, πιστεύετε ότι το γνωσιολογικό αντικείμενο της Δημοσιογραφίας ως τέτοιο, 

διασυνδέεται με την κυπριακή κοινωνία, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, τον 
ευρύτερο κοινωνικό ορίζοντα στον σύγχρονο κόσμο; 
 
Κατά την γνώμη μου, η Δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας αφορά όλους, λόγω του 
ότι χάρη σε αυτήν έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ενημερώνεται για ένα ευρύ φάσμα γεγονότων και 
καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω τους. Πιστεύω πως η Δημοσιογραφία του παρόντος 
διασυνδέεται άρρηκτα τόσο με την κυπριακή κοινωνία, όσο και με τις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιας. Ο λόγος είναι ότι η επικοινωνία και η μετάδοση πληροφοριών, έχει επηρεαστεί 
σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τρόπο που απαιτεί 
από τους δημοσιογράφους να εναρμονίζονται με αυτά. 
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