Χρύσανθος Χρυσάνθου – Βιογραφικό σημείωμα
O δρ Xρύσανθος Xρυσάνθου πραγματοποίησε βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στη
Σχολή Δημοσιογραφίας του Kρατικού Πανεπιστημίου του Λένινγκραντ, νυν Aγίας
Πετρούπολης, όπου του απονεμήθηκε ο τίτλος Master of Arts (M.A.) in Journalism (19801986). Το 2004 αποπεράτωσε διδακτορική διατριβή και του απονεμήθηκε ο τίτλος του
διδάκτορα από το Tμήμα Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου
Kύπρου.
Συνεργάστηκε με το ραδιόφωνο του PIK από το 1986 μέχρι το 1991, υπήρξε υπεύθυνος
απογευματινής ειδησεογραφικής ζώνης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα» από την
έναρξη της λειτουργίας του το 1991, παραγωγός του δελτίου ειδήσεων στον τηλεοπτικό
σταθμό «Ο Λόγος», όταν εξέπεμψε για πρώτη φορά το 1992, και υπεύθυνος ύλης στο
εβδομαδιαίο περιοδικό «Σελίδες» για μια τριετία.
Από το 1995 μεταπήδησε στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», όπου ασχολήθηκε με το
εκπαιδευτικό ρεπορτάζ μέχρι το 2002. Τότε του ανατέθηκε η έκδοση του ειδικού ένθετου
περιοδικού με τίτλο «Κύπρος / Ιστορία». Τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξε υπεύθυνος των
ειδικών εκδόσεων του «Φιλελεύθερου» με τίτλο «Η Ιστορία της πόλης μου», του περιοδικού
«Σελίδες της Κύπρου – Μεγάλοι Κύπριοι», που περιλάμβανε τις βιογραφίες σημαντικών
προσωπικοτήτων, της σειράς βιβλίων «Ενθύμιον» κ.ά.
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συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ
ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα. Έρευνά του με θέμα «Ο ρόλος των γονέων στην
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία» επιχορηγήθηκε, μέσα από διαγωνιστικές
διαδικασίες, από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Συμμετείχε επίσης σε διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα εκπαιδευτικών κοινοπραξιών σε θέματα ΜΜΕ. Παράλληλα συμμετείχε σε
πολλά φόρουμ που είχαν στο επίκεντρό τους θέματα των ΜΜΕ, τόσο στην Κύπρο, όσο και
στο εξωτερικό.
Επεξεργάστηκε, στη βάση σχετικής μελέτης που εκπόνησε, «Κατευθυντήριες Αρχές των ΜΜΕ
κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων» με ανάθεση από το Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως – Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων (2010).
Συμμετείχε στην ειδική επιτροπή που συστάθηκε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
για την προώθηση της πολιτικής «Παιδεία για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» (2011-2012).
Στο ενεργητικό του έχει τη δημοσίευση πληθώρας μελετών και την έκδοση πέραν των 40
βιβλίων, σε θέματα που αφορούν τα ΜΜΕ και διάφορες άλλες πτυχές της κοινωνίας.

