Φτωχότερη η δημοσιογραφική
οικογένεια από την απώλεια
του Σοφιανού Χρυσοστομίδη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την
απώλεια ενός ακόμη εκλεκτού δημοσιογράφου, του Σοφιανού
Χρυσοστομίδη, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, πλήρης
ημερών, σε ηλικία 92 ετών.
Ο Σοφιανός Χρυσοστομίδης γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου το
1922 και αποφοίτησε από την Αμπέτειο Σχολή Καϊρου. Μιλούσε
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Αραβικά.
Αρχικά εργάστηκε για επτά χρόνια ως τραπεζικός υπάλληλος στην
Bank de Commerce του Ν. Τεπεγγιώζη. Το 1952 άρχισε τη
δημοσιογραφική σταδιοδρομία του στην εφημερίδα « Η Φωνή» του
Καΐρου και στη συνέχεια, από το 1953 έως το 1961 εργάστηκε ως
αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Ο Πάροικος» του Καΐρου. Το 1961
εγκατέλειψε μαζί με την οικογένειά του την Αίγυπτο και
εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου εργάστηκε ως πολιτικός
συντάκτης στην εφημερίδα του ΑΚΕΛ «Χαραυγή» έως το 1964.
Το 1964 μεταβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εργάζεται ως
πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή». Το
1967 η χούντα των συνταγματαρχών τον συλλαμβάνει και τον
εκτοπίζει στη Γυάρο και στη Λέρο. Αποφυλακίζεται το 1970 και
λίγους μήνες μετά απελαύνεται στην Κύπρο.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και άρχισε τη συνεργασία του με
την «Αυγή», εφημερίδα με την οποία δέθηκε πολύ και δεν
εγκατέλειψε ποτέ, παρά τις προτάσεις που δέχθηκε, καθώς, όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος: «Νόμιζα ότι αν πήγαινα αλλού θα
ασκούσαν μια πίεση πάνω μου, και δεν την ήθελα». Στην «Αυγή»
εργάστηκε από το 1974 έως το 1989 ως πολιτικός συντάκτης και
από το 1989 έως το 1992 ως διευθυντής.
Παράλληλα, υπήρξε πολιτικός σχολιαστής στην εφημερίδα
«Μακεδονία», στα περιοδικά «Αντί» (με το ψευδώνυμο «Αντήνωρ»)
και «Ταχυδρόμος», στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», και

δεν έπαψε ποτέ να δημοσιεύει άρθρα και πολιτικές αναλύσεις.
Συνεργάστηκε επί 4ετία με το Τμήμα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου
Αθηνών, διδάσκοντας θεωρία και πρακτική της επικοινωνίας.
Τιμήθηκε με το βραβείο Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση, το
1985, με το Α’ Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας «Αμπντι Ιπεκτσί», το
1989, με τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συνέγραψε τα βιβλία «Ελεύθερα και Απροκάλυπτα», 1989, «Τα πριν
και τα μετά» 1997, «Ταξιδιωτικά – ούτως ειπείν», 2004.
Ο Σοφιανός Χρυσοστομίδης υπήρξε μία λαμπρή προσωπικότητα και
μία εμβληματική μορφή για τη δημοσιογραφία και το αριστερό
κίνημα, ένας διανοούμενος, ο οποίος απολάμβανε την εκτίμηση
των συναδέλφων του και του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
Υπήρξε κοσμοπολίτης, πολύγλωσσος, ευρυμαθής και βαθύς γνώστης
των πολιτικών και εθνικών θεμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένειά
του, τους δυο του γιους και ιδιαιτέρως τον Ανταίο, που
ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του. Αποχαιρετά τον άξιο
συνάδελφο, η απώλεια του οποίου αφήνει φτωχότερη την ελληνική
δημοσιογραφία.
Η κηδεία του Σοφιανού Χρυσοστομίδη θα γίνει το Σάββατο, 6
Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ., από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σ.Σ. Ορισμένα στοιχεία για την έκδοση της ανακοίνωσης
αντλήθηκαν από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο εκλιπών το
2012 στη συνάδελφο Όλγα Σελλά, την οποία ευχαριστούμε.

