Διευθυντής Σύνταξης ToThemaOnline
Διευθυντής Σύνταξης BusinessNews
Διευθυντής Web TV (tv.tothemaonline.com)
Ο Φάνης Μακρίδης αποφοίτησε από το Λύκειο Κύκκου Α’ το 1995 και μετά την εκπλήρωση
των στρατιωτικών του υποχρεώσεων σπούδασε σε δημοσιογραφική σχολή στην Αθήνα
(Κ.Α.Ρ. 1997-99).
Ξεκίνημα από την εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»
Το καλοκαίρι του 1999 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, προσλήφθηκε στην εφημερίδα
«ΠΟΛΙΤΗΣ», όπου θήτευσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, πριν αποφασίσει να κάνει
στροφή στην δημοσιογραφική του καριέρα. Κατά τη συνεργασία του με τον «ΠΟΛΙΤΗ»,
ασχολήθηκε κυρίως με το αθλητικό ρεπορτάζ ως αθλητικός συντάκτης, αρθρογράφος, ενώ
για μια πενταετία ήταν Υπεύθυνος Ύλης (αθλ. Τμήματος).
Επιγραμματικά:
*Δημοσιογράφος με ειδίκευση το αθλητικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Πολίτης» από
τον Ιούνιο του 1999, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013.
* Υπεύθυνος Ύλης στο αθλητικό τμήμα του «Πολίτη» από το 2008 μέχρι το 2013
* Υπεύθυνος Κυριακάτικης αθλητικής έκδοσης «Πολίτη» από 2010 μέχρι 2013.
* Αρθογράφος της στήλης «Ο Παρατηρητής» (2001 – 2013).
* Υπεύθυνος ενημέρωσης της πρώτης αθλητικής ιστοσελίδας στην Κύπρο (sportcyprus.com,
SportsCY, 1999-2003).
* Γενική δημοσιογραφική επιμέλεια για τη δημιουργία τόμου με θέμα την ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων (συγγραφή κειμένων, επιμέλεια ύλης έκδοσης).
* Συμμετοχή σε εκδόσεις περιοδικών του «Πολίτη» με θέμα το ποδόσφαιρο.
* Εκφώνηση αθλητικών δελτίων και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές του
ραδιοσταθμού 107.6.
Κάλυψη αθλητικών γεγονότων στο εξωτερικό:
*Κάλυψη Ολυμπιακών Αθήνας 2004 - Ανταποκριτής για εφημερίδα (Αύγουστος 2004).
* Δημοσιογραφική κάλυψη της Καμπάνιας της Αυστραλίας για ανάληψη διοργάνωσης
Μουντιάλ 2018 και 2022 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2009)
* Δημοσιογραφική κάλυψη της κλήρωσης της τελικής φάσης του Μουντιάλ του 2010,
στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής (Νοέμβριος 2009).
* Ευρωπαϊκά παιχνίδια Ανόρθωσης στο εξωτερικό και ανταποκρίσεις σε εφημερίδα
«Πολίτης» και ραδιοσταθμούς (Τράμπζονσπορ - Ανόρθωση, Ιούλιος 2005/Τότεναμ Ανόρθωση , Σεπτέμβριος 2007/Βέρντερ - Ανόρθωση, Τσάμπιονς Λιγκ, Σεπτέμβριος
2008/Ίντερ - Ανόρθωση, Οκτώβριος 2008).
Αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα 24h.com.cy – oparatiritis.com
Τον Φεβρουάριο του 2013 κάνει στροφή στην καριέρα του και αφήνει το αθλητικό
ρεπορτάζ. Δέχεται πρόταση να αναλάβει την αρχισυνταξία της Ενημερωτικής Ιστοσελίδας
24h.com.cy (Όμιλος Nikodea). Μετά την πάροδο έξι μηνών αποχωρεί και τον Οκτώβριο του
2013 ανοίγει την ειδησεογραφική ιστοσελίδα oparatiritis.com, η οποία ενημερώνεται
ανελλιπώς μέχρι και το καλοκαίρι του 2015.

Διευθυντής Εβδομαδιαίας Εφημερίδας «24»
Τον Αύγουστο του 2014 επιστρέφει ως συνεργάτης στη Nikodea. Ασχολείται με το ελεύθερο
ρεπορτάζ και τα θέματά του δημοσιεύονται στην εφημερίδα «24». Ένα μήνα αργότερα,
μετά από πρόταση που δέχεται, αναλαμβάνει την Διεύθυνση του εν λόγω εντύπου.
Στο ThemaOnline από τον Ιούλιο του 2015
Τον Ιούλιο του 2015 δέχεται πρόταση από τον όμιλο World News Corporation και έκτοτε
αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Σύνταξης στην ενημερωτική ιστοσελίδα
ToThemaOnline.com. Αναλαμβάνει, επίσης, την ευθύνη για το WebTV.
Ανταποκριτής στο «ΦΩΣ των ΣΠΟΡ» - Υπεύθυνος γραφείου Τύπου ΠΑ.Σ.Π.
Από το ξεκίνημα της καριέρας του έχει συνεργαστεί με πολλά άλλα ειδησεογραφικά Μ.Μ.Ε.
και οργανισμούς. Παραθέτουμε τις σημαντικότερες συνεργασίες:
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Επίσημος ανταποκριτής της Ελλαδικής εφημερίδας «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» από το 2008
μέχρι και το 2014.
Υπεύθυνος γραφείου Τύπου Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών από 2013
μέχρι και σήμερα.
Υπεύθυνος Έκδοσης επίσημου περιοδικού ΠΑ.Σ.Π. – «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ».
Επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στατιστικής και Ιστορίας
Ποδοσφαίρου (IFFHS) από το 2009 μέχρι και το 2012.
Στήλη ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΕΣ στην ιστοσελίδα balla.com.cy
Αθλητική εκπομπή στο webTV του balla.com.cy (2012-13).
Παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής για τα αποτελέσματα των αγώνων του Σ/Κ
(webTV του balla.com.cy).
Αρθρογράφος στην ιστοσελίδα protathlima.com και ρεπορτάζ Ανόρθωσης.
Συνεργασία με γραφείο Τύπου των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (2009).
Υπεύθυνος κυρίως για θέματα ξένων Μ.Μ.Ε.
Συνεργασία με την εταιρεία του Πίνι Ζάχαβι, IMScouting, από το 2008 μέχρι και το
2011, για παροχή πληροφοριών σε σχέση με παίκτες (στατιστικά, δημοσιεύματα,
scouting reports).
Συνεργασία με αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα»-Αύγουστος 2001.
Διατήρηση προσωπικής ιστοσελίδας (blog) με θέματα αθλητικά, αλλά και γενικού
ενδιαφέροντος. Προσωπικά σχόλια και ειδήσεις (para-athlitika.blogspot.com).
Μέλος της τοπικής επιτροπής της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στον «Πολίτη» το
2013.
Παρακολουθήσεις σεμιναρίων σε σχέση με Media, δημοσιογραφία, αλλά και
αθλητικά θέματα.

Γ΄ Βραβείο στον πρώτο Παγκύπριο Δημοσιογραφικό Διαγωνισμό του ΚΥΠΕ
Τον Σεπτέμβριο του 2015 διακρίθηκε στον πρώτο Παγκύπριο Διαγωνισμό Καλύτερου
Δημοσιογραφικού Κειμένου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), για το θέμα

του στην εφημερίδα «24» με τίτλο: «Είχαν πληροφορίες. Έκαναν τίποτα;». Συγκεκριμένα
πήρε το Γ΄ Βραβείο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φάνης Μακρίδης
Ημ. Γεν.: 01/03/1978
Τόπος γεν.: Μαρούσι (Αθήνα)
Οικογενειακή Κατάσταση: Νυμφευμένος με τρία παιδιά (12, 10 και 3 ετών, αντίστοιχα)
Ξένες γλώσσες: Αγγλική.

