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ΑΝΔΡΕΑΣ

Με συγκίνηση ο δημοσιογραφικός κόσμος αναγγέλλει το θάνατο του
Ανδρέα Χριστοδουλίδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 70
ετών.
Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, γεννημένος στην Κύπρο το 1942,
αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και παρακολούθησε Νομικά
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1967 αναγκάστηκε να διακόψει τις
σπουδές του, λόγω της δικτατορίας, να εγκαταλείψει την Ελλάδα
και να αναπτύξει έντονη αντιδικτατορική δράση, συνεχίζοντας με
συνέπεια τους αγώνες για την ελευθερία και τη Δημοκρατία.
Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε από το 1965. Εργάστηκε στην
εφημερίδα «Εβδομάδα» (1965-1966) και στη συνέχεια στην Αγγλία,
στις εφημερίδες «Κόσμος» (1972-1973) και «Νέα Δημοκρατία»
(1973-1974).
Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στην εφημερίδα
«Εξόρμηση», της οποίας ήταν αρχισυντάκτης (1978-1982) και
Διευθυντής Σύνταξης (1989). Ήταν επίσης ανταποκριτής της
κυπριακής εφημερίδας «Τα Νέα» (1974-1987).
Το 1981 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων, θέση που διατήρησε μέχρι το 1987, οπότε διορίστηκε
Πρόεδρος της ΕΡΤ Α.Ε.
Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 1988 και ανέλαβε
ως Ειδικός Γραμματέας στην Ειδική Υπηρεσία Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Υπουργείου Προεδρίας, από όπου και παραιτήθηκε
το 1989.
Το 1990 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση του ιδιωτικού ραδιοφωνικού
σταθμού της Κύπρου «Super FM», ενώ το 1991 επέστρεψε στην
Ελλάδα, όπου εργάστηκε ως Σύμβουλος στις Εκδοτικές

Επιχειρήσεις «Χρ. Τεγόπουλος» και ήταν τακτικός συνεργάτης των
εφημερίδων «Ελευθεροτυπία» και «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».
Το 1993 ορίστηκε για δεύτερη φορά Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ,
θέση που διατήρησε μέχρι το 2004.
Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ορίστηκε Σύμβουλος της
νέας Γενικής Διεύθυνσης του ΑΠΕ.
Το 1989 επιλέχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ως μέλος
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας (European Institute
for the Media). Ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ
Οπτικοακουστικών Μέσων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) της Ελλάδας από
την ίδρυσή του έως το 2005.
Το 2005 του απονεμήθηκε το Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας
«Γιάννος Κρανιδιώτης», ενώ παρακολούθησε δεκάδες διεθνή και
ελληνικά συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια δημοσιογραφίας.
Από το 1994 έδινε σειρά διαλέξεων κάθε χρόνο στη Σχολή
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης μετέφρασε και προσάρμοσε στην
ελληνική πραγματικότητα τρία ξένα πανεπιστημιακά εγχειρίδια,
δύο αμερικανικά με τίτλους: «Η Τέχνη της Δημοσιογραφίας-1986»
και «Η Τέχνη του Ρεπορτάζ-1992» και ένα αγγλικό, με τίτλο «Η
Τέχνη της τηλεοπτικής Δημοσιογραφίας-2006». Τέλος, το 2009
συνέγραψε το βιβλίο «Διεθνή και Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων».
Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης από τα παλαιότερα και επιφανή μέλη
της ελληνικής δημοσιογραφίας, άφησε σε όλους όσοι στάθηκαν
τυχεροί και τον γνώρισαν, δημοκρατικές και εργασιακές
παρακαταθήκες. Πάνω απ’ όλα θα μείνει στη μνήμη μας ως
ευγενής, υπερήφανος και άξιος συνάδελφος.
Το Δ.Σ. συλλυπείται τη σύζυγό του και συνάδελφό μας, Αστέρω
Χριστοδουλίδου και τους οικείους του, αποχαιρετά δε τον καλό
συνάδελφο και άνθρωπο, που τίμησε με τη δράση του την ελληνική

δημοσιογραφία και με τους αγώνες του το δημοκρατικό κίνημα
στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του Ανδρέα Χριστοδουλίδη θα γίνει αύριο Πέμπτη, 7
Ιουνίου, στις 17.00 στο Κοιμητήριο Καισαριανής.
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