ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟY, ΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΨΥΡΡΑΚΗ
Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ έχασε τον δουλευτή του

Μία ακόμη μεγάλη απώλεια για τη δημοσιογραφία και τον
πολιτισμό είχαμε χθες το βράδυ, καθώς ο δημοσιογράφος Βαγγέλης
Ψυρράκης, γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, άφησε
την τελευταία του πνοή, στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, ύστερα
από σκληρή μάχη με ανίατη ασθένεια.
Ο Βαγγέλης Ψυρράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936, σπούδασε
ελληνική και γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Λυών και
άρχισε τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1957.
Κορυφαίος καλλιτεχνικός συντάκτης, κριτικός κινηματογράφου,
θεάτρου και βιβλίου σε εφημερίδες και περιοδικά, ο Βαγγέλης
Ψυρράκης διακρινόταν για τη γαλατική του ευγένεια, την
προσήλωσή του στο έργο του και την απαράμιλλη αφοσίωσή του στα
πολιτιστικά δρώμενα, τα οποία υπηρέτησε ως απλός πνευματικός
εργάτης.
Εργάστηκε ως καλλιτεχνικός συντάκτης και προϊστάμενος του
καλλιτεχνικού ρεπορτάζ στις εφημερίδες «ΒΗΜΑ», «ΣΗΜΕΡΙΝΑ»,
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ»,
«ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ», «ΕΘΝΟΣ», ως επιφυλλιδογράφος στην εφημερίδα
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και ως στέλεχος του γραφείου
Αθηνών του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Επίσης, ως κριτικός
κινηματογράφου στην εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ως κριτικός θεάτρου
στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ», στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» και στη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» και
ως κριτικός βιβλίου στη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» και τον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ».
Τέλος, ως ρεπόρτερ, κριτικός και παραγωγός πολιτιστικών
εκπομπών στο ΕΙΡΤ, στην ΥΕΝΕΔ και στο Πρώτο και Τρίτο
Πρόγραμμα της ΕΡΑ, από το 1963 έως το 2002.
Δίδαξε δημοσιογραφία (1992-1995) στο Τμήμα Επικοινωνίας και

ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα σεμινάρια δημοσιογραφίας
της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Την περίοδο 1992-1993 ήταν σύμβουλος τύπου στο Υπουργείο
Πολιτισμού.
Βραβεύθηκε το 1990 από το Ίδρυμα Μπότση για την επίδοσή του
στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.
Από τη συγκρότηση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, το 2001,
μέχρι σήμερα, υπηρέτησε με συνέπεια και απαράμιλλη
εργατικότητα το θεσμό, από τη θέση του γραμματέα του
διοικητικού συμβουλίου, πραγματοποιώντας πλήθος εκδηλώσεων για
μορφές και αξίες, με στόχο πάντα την ανάδειξη του Μορφωτικού
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ ως αχτίδας πολιτισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με βαθύτατη θλίψη
τον εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος τίμησε με το έργο του την
ελληνική δημοσιογραφία και συλλυπείται τις αγαπημένες του
κόρες Σόνια και Μαριάντζελα καθώς και τους οικείους του.
Η κηδεία του Βαγγέλη Ψυρράκη θα γίνει αύριο Τρίτη, 10
Οκτωβρίου στις 4 μ.μ. στο Νεκροταφείο Βύρωνα.
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