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Γελλήζεθε ζηελ Καιακάηα. πνύδαζε  λνκηθά  θαη εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο  
ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά  γηα πνιιά ρξόληα . Άξρηζε  λα θσηνγξαθίδεη ην 
1979  θαη έσο ην 1988  αζρνιήζεθε  εξαζηηερληθά κε ηε θσηνγξαθία . Σε ρξνληά 
εθείλε παξαηηήζεθε από ηελ εθεκεξίδα όπνπ εξγαδόηαλ γηα λα αθηεξώζεη όιν 
ηνπ ην ρξόλν ζηε θσηνγξαθία . Σα επόκελα δύν ρξόληα ηαμηδεύεη θαη 
θσηνγξαθίδεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία .  
Σν 1990 ςεθίδεηαη δόθηκν κέινο  ηνπ MAGNUM ,θαη νη θσηνγξαθίεο ηνπ 
αξρίδνπλ λα δεκνζηεύνληαη  ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν 
. Σελ ίδηα ρξνληά  αξρίδεη λα θσηνγξαθίδεη ζηηο  ππόινηπεο Βαιθαληθέο ρώξεο  
(Αιβαλία, Βνπιγαξία, πξώελ Γηνπγθνζιαβία, Ρνπκαλία ). Γηα ηε δνπιεηά απηή 
βξαβεύεηαη ην 1992 κε ην "Mother Jones Award" (αλ Φξαλζίζθν). Σν 1994 
ςεθίδεηαη κόληκν κέινο ηνπ  MAGNUM  θαη νινθιεξώλεη ηε δνπιεηά ηνπ ζηα 
Βαιθάληα . Φσηνγξαθίδεη επίζεο ηνπο ηζηγγάλνπο  ζηελ Διιάδα , ζηα πιαίζηα 
ελόο παλεπξσπατθνύ  project  γηα ηε θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό  πνπ 
ηνπ αλαηέζεθε από ηε Γαιιηθή θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε  "Les  petits freres  des  
Pauvres ".  
  
To 1995  εθδίδεηαη ην βηβιίν ηνπ  In The Balkans  ζηελ Νέα Τόξθε (εθδόζεηο  
ABRAMS )  θαη ζηελ Αζήλα (LIBRO) . Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1995-96  ηνπ 
αλαηίζεηαη λα θσηνγξαθίζεη ηνπο ιηγληησξύρνπο ζηελ Διιάδα,   ηε 
κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ζηε Θξάθε  θαη ηελ πόιε ηνπ Σόθπν. Δπίζεο , 
θσηνγξαθίδεη ζην Ηζξαήι , ζηε Μνιδαβία , ζηα Αξαβηθά  Δκηξάηα  ,ζηελ Ηζπαλία 
, ζηε  εξβία .  
    
 Σν 1997-98  θσηνγξαθίδεη  ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξάζηλεο γξακκήο  ζηελ Κύπξν , 
ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο  ζηελ Διιελναιβαληθή κεζόξην, ηνπο λένπο  ζηελ Ηαπσλία 
. Δπίζεο θσηνγξαθίδεη ζηελ FYROM  , ζηελ Αιβαλία , ζηελ Ίκβξν, ζηελ 
Κνξζηθή,  ζηελ Διιελνηνπξθηθή κεζόξην. 
    
Tν 1999-2000 θαιύπηεη ηε καδηθή θπγή ησλ Aιβαλώλ από ην Kόζνβν θαη 
θσηνγξαθίδεη ζηελ Tζερία, ηε Γαιιία, ηε θσηία θαη ηελ Kσλζηαληηλνύπνιε. 
 Tν 2000 νινθιεξώλεη ην project  γηά έλα βηβιίν, γηά ην νπνίν θσηνγξάθηζε 70 
αθεγεηέο/παξακπζάδεο ζε 25 λεζηά ηνπ Aηγαίνπ. Παξάιιεια μεθηλά πάιη λα 
θσηνγξαθίδεη ζηελ Tνπξθία πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη έλα καθξνρξόλην 
πξνζσπηθό έξγν γηά ηε ρώξα. Tν 2001 ηνπ απνλέκεηαη ην βξαβείν Iπεθηζί. 
    
To 2002 ην Mνπζείν Mπελάθε αλαιακβάλεη ηελ παξαγσγή κηαο κεγάιεο 
αλαδξνκηθήο έθζεζεο 150 θσηνγξαθηώλ θαζώο θαη ελόο βηβιίνπ. 
 
Tα ηειεπηαία ρξόληα ηαμίδεςε θαη θσηνγξάθηζε ζηελ Κίλα, Ηλδία, Νόηηα Αθξηθή, 
Αηζηνπία, Εάκπηα, Μαξόθν, πξία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Γεξκαλία, Οιιαλδία, 
Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Σνπξθία, Πξάζηλν Αθξσηήξη.   
 



  
   
 
Φσηνγξαθίεο ηνπ Νίθνπ Οηθνλνκόπνπινπ  έρνπλ δεκνζηεπηεί , εθηόο ησλ άιισλ , 
θαη ζηνπο : New York Times, Le Monde, Liberation, The Independent , Die Zeit , 
El Pais , The Guardian , The Observer , De Morgen , Il Giornale , ελώ έρνπλ 
εθηεζεί ζηηο ΖΠΑ, Bξεηαλία,  Μεμηθό , Γαιιία , Γεξκαλία,  Ηαπσλία , νπεδία, 
Γαλία, Ηηαιία, Βέιγην , Ηζπαλία , Tνπξθία, Διιάδα  θ.ι.π. 
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