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Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά με θλίψη έναν άξιο
συνάδελφο, τον Βαγγέλη Οικονομίδη, που πέθανε χθες σε ηλικία
75 ετών.
Ο Βαγγέλης Οικονομίδης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1931. Σπούδασε
στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η
δημοσιογραφική του καριέρα ξεκινά από την εφημερίδα “ΝΕΟΛΟΓΟΣ”
των Πατρών. Εργάστηκε στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της
Αθήνας, στο δημοτικό ραδιόφωνο και τη δημόσια τηλεόραση. Το
1966 φεύγει στο Λονδίνο και εργάζεται στο BBC. Ένα χρόνο
αργότερα εγκαθίσταται στην Κύπρο και παραμένει εκεί, μέχρι το
1973. Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκε με το ΡΙΚ, αρθρογράφησε
σε εφημερίδες και ήταν ανταποκριτής του BBC. Συνδέθηκε με
δεσμούς φιλίας με τον Εθνάρχη Μακάριο και τον εκλιπόντα
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, του οποίου
υπήρξε και στενός σύμβουλος καθώς επίσης με τον ηγέτη του
Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, Βάσο Λυσσαρίδη.
Στα χρόνια της παραμονής του στην Κύπρο, εξέδωσε την εφημερίδα
του Σοσιαλιστικού Κόμματος “ΤΑ ΝΕΑ”. Λόγω της αντιστασιακής
δράσης του εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος της Αθήνας, η
Χούντα του αφαίρεσε την ελληνική ιθαγένεια.
Στην Αθήνα επανήλθε με τη μεταπολίτευση. Τα πρώτα χρόνια
εργάστηκε στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ” αργότερα στο περιοδικό
“ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” και στη συνέχεια ανέλαβε τις εκδόσεις “ΜΕΤΩΠΗ”
του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Διετέλεσε εκδότηςδιευθυντής δύο ιστορικών εντύπων, του “YEAR BOOK” και του
περιοδικού “ΔΙΑΚΟΠΕΣ”.
Το 1982 ξαναγύρισε στην Κύπρο, αυτή τη φορά ως Σύμβουλος Τύπου
στην ελληνική πρεσβεία. Με τη λήξη της θητείας του, το 1987,
επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του συνεργάστηκε με τον
ραδιοφωνικό σταθμό “ΑΘΗΝΑ 9,84” και την τηλεόραση της ΕΡΤ.

’νθρωπος με ανήσυχο πνεύμα, στα νεανικά του χρόνια πήρε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση. Λίγο μετά την απελευθέρωση παράλληλα με
τις σπουδές του και την ενασχόληση του με τη δημοσιογραφία, ο
Βαγγέλης Οικονομίδης ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία και τη
διαφήμιση. Σκηνογράφησε αρκετές παραστάσεις και συνεργάστηκε
με πολλούς καταξιωμένους σκηνοθέτες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους
του και αποχαιρετά έναν ακόμη συνάδελφο, που κόσμησε την
ελληνική δημοσιογραφία.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, στις 14:30
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

