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Μαζεύει εικόνες 
από Γενίτσαρους και Μπούλες  

Τ ρεις διαφορετικοί τόποι, τρεις 
ιστορίες. Εντός οικονοµικής 
κρίσης, ο Παντελής Βούλγαρης 

έχει δροµολογήσει την υλοποίηση 
της νέας του ταινίας, µε γυρίσµατα 
στη Νάουσα, όπου βρίσκεται αυτές 
τις µέρες, στον Εβρο και στη ∆υτική 
Μακεδονία. Οι εικόνες, που συλλέγει 
σε αυτή τη φάση, είναι από το δρώ-
µενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» της 
Νάουσας, µια παραδοσιακή γιορτή 
της Αποκριάς που κορυφώνεται την 
Κυριακή και την Καθαρά ∆ευτέρα.

«Τη Νάουσα την ξέρω, έχω έρθει 
πολλές φορές. Πριν από δύο χρόνια 
είχα έρθει συµπτωµατικά για την τε-
λευταία ταινία που έκανα, την ‘’Ψυχή 
βαθιά’’ και βρέθηκα τις ηµέρες του 
δρώµενου», Dδήλωσε  ο Παντελής 
Βούλγαρης στην κάµερα τοπικών µέ-
σων. «Και τις δύο µέρες που έµεινα 
ήµουν µαγεµένος και βαθιά συγκι-
νηµένος, γιατί δεν είναι κάτι τυπικό 
αυτό που είδα και το νιώθουν όλοι 
οι ντόπιοι. Μεταβιβάζεται και στους 
ξένους. Αυτός ήταν ο λόγος που για 

δύο χρόνια ήθελα να έρθω. Τώρα 
βρήκα την ευκαιρία να κινηµατογρα-
φήσω το έθιµο και να το εντάξω σε 
µία ταινία που θα έχει τρεις ιστορίες: 
µία στη Νάουσα, η άλλη στον Εβρο 
και η τρίτη στη ∆υτική Μακεδονία».

Εχοντας δηλώσει πρόσφατα πως 
θα κάνει µια ταινία µε φόντο την ελ-
ληνική κρίση, ο δηµιουργός κινείται 
διακριτικά για τα γυρίσµατά της. Σύµ-
φωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου Νάουσας Ηµαθίας, τα πρώτα 
γυρίσµατα έγιναν σε φυσικούς χώ-
ρους, καλύπτοντας την ιστορική δι-
αδροµή που ακολουθούν τα «µπου-
λούκια» στις παραδοσιακές γειτονιές 
της πόλης (µάζεµα του µπουλουκιού, 
άδεια από τον δήµαρχο, «Πουλιά-
να», «Στραβός Πλάτανος», «Αλώνια» 
κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε 
τον ∆ήµο Νάουσας, θα γίνει ειδική 
παραγωγή, µε σκοπό το οπτικοακου-
στικό υλικό να αξιοποιηθεί από τον 
δήµο για την ανάδειξη και την προ-
βολή της πόλης και του δρώµενου.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Μάχη ζωής για τον Ντάνο Λυγίζο

M∆ίνοντας τον δικό του 
αγώνα ζωής, µε χρόνιο 
πρόβληµα υγείας που 

τον ταλανίζει, ένας θρυλικός 
παρουσιαστής της κρατικής τη-
λεόρασης, αλλά και σπουδαίος 
ηθοποιός, εδώ και λίγο καιρό 
επέλεξε τη φροντίδα µιας στέ-
γης γερόντων. Μόνος στη ζωή, 
χωρίς παιδιά, κατ’ επιλογή, ο 
Ντάνος Λυγίζος µοιράζεται τους 
λόγους που τον οδήγησαν να 
περάσει τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του µακριά από το σπίτι του 
στο Χαλάνδρι, µε ανθρώπους 
που µόλις πρόλαβαν να συστη-
θούν. Νέοι συγκάτοικοι που κα-
τανοούν τον ακατάπαυστο βήχα 
του και ζητούν µε τη σειρά τους 
κατανόηση στα δικά τους όποια 
προβλήµατα. «Το βήξιµο δεν 
είναι τίποτα. Το χειρότερο είναι 
ότι δεν έχεις αναπνοή» εξηγεί, 
περιγράφοντας την κατάστα-
ση της υγείας του ο δηµοφιλής 
ηθοποιός. Ο Ντάνος Λυγίζος, 
τον οποίο τη δεκαετία του ’80 
αγαπήσαµε µέσα από την εκπο-
µπή της κρατικής τηλεόρασης 
«Candid Camera» µε την Μπέττυ 
Λιβανού, αλλά και στη συνέχεια, 
στα χρόνια της ιδιωτικής τηλε-
όρασης, µε το χιουµοριστικό 
σόου «Οχι τα νέα του ΑΝΤ1» 
µε την Ελένη Ράντου, µετακόµι-
σε στη «Σκέπη Πρόνοιας» στην 
Παιανία. Το γεγονός ότι ήταν 
δεινός καπνιστής επί σειρά ετών 
του δηµιούργησε χρόνια απο-
φρακτική πνευµονοπάθεια, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
αναπνεύσει. Η πνευµονολόγος 
του συνέστησε να φύγει από το 
καυσαέριο της πόλης και να πάει 

να µείνει σε ένα περιβάλλον µε 
καθαρό αέρα. Ετσι, ο παλαίµα-
χος ηθοποιός που άσκησε µε 
επιτυχία και το δηµοσιογραφικό 
λειτούργηµα, παράλληλα µε το 
θέατρο, άφησε το σπίτι του στο 
Χαλάνδρι και επέλεξε αυτή τη 
λύση, όχι µόνο για να αντιµετω-
πίσει µε πιο υγιεινό τρόπο την 
κατάστασή του, αλλά και για να 
βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους 
που τον φροντίζουν αφού ο 
ίδιος δεν απέκτησε ποτέ παιδιά 
και είναι µόνος στη ζωή του... 
«Η εµµονή µου στο τσιγάρο µε 
έφερε σε κατάσταση που έπρεπε 
να έχω πάντα καθαρό αέρα και 
έτσι είπα “αντίο” στην Αθήνα. Η 
Παιανία έχει πολύ καθαρό αέρα. 
Και εδώ που βρίσκοµαι είναι 
ένα πολύ φιλόξενο µέρος, κάτι 
σαν ξενοδοχείο, και τα περνάω 

θαύµα. Η πάθησή µου είναι η 
χρόνια αποφρακτική πνευµονο-
πάθεια, το λεγόµενο ΧΑΠ. Μετά 
το ΧΑΠ όµως έρχεται το... happy 
end!» λέει ο ίδιος µε το γνώρι-
µό του χιούµορ.  «Το βήξιµο δεν 
είναι τίποτα. Το χειρότερο είναι 
ότι δεν έχεις αναπνοή. Η ΧΑΠ 
νεκρώνει τις κυψελίδες των 
πνευµόνων και δεν παίρνεις 
οξυγόνο, αλλά το σώµα θέλει 
οξυγόνο. Οπότε η καρδιά, προ-
κειµένου να στείλει περισσότερο 
αίµα, αρχίζει να κοπιάζει περισ-
σότερο. Ε, πόσο να αντέξει αυτή 
η τρόµπα. Έρχεται µια στιγµή και 
κλατάρει...» Το πρόβληµα της 
αρρώστιας του είναι για εκείνον 
ένας αγώνας ζωής που θέλει να 
τον κερδίσει. Άλλωστε ο Ντάνος 
Λυγίζος είναι µαθηµένος στο να 
παλεύει κυριολεκτικά µε τα κύ-
µατα αφού επί σειρά ετών ήταν 
δεινός ιστιοπλόος και σάρωνε τα 
κύπελλα σε µεγάλους ιστιοπλοϊ-
κούς αγώνες.  «Η χρόνια απο-
φρακτική πνευµονοπάθεια είναι 
µια µη αναστρέψιµη ασθένεια. 
Εκείνο που µπορείς να κάνεις 
είναι να την κρατήσεις στάσιµη 
και αν µπορείς, να βελτιώσεις 
την κατάσταση. Εδώ έχει αρχίσει 
να έχει καθαρό αέρα και έχω αρ-
χίσει να παίρνω τα πάνω µου» 
τονίζει ο ίδιος.

Σε αυτό τον αγώνα έχει στο 
πλευρό του την πνευµονολόγο 
του, η οποία µάλιστα είναι και 
γειτόνισσά του στην Παιανία, 
αλλά και φίλους από το θέατρο, 
όπως είναι ο Βασίλης Τσιβιλίκας 
και ο ∆άνης Κατρανίδης, που 
τον επισκέπτονται τακτικά στη 
«Στέγη Πρόνοιας».

ΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.00 – 12.00 «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ» 
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «BENDIGO BANK»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.06 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ»
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 «Ή ΣΤΡΑΒΟΣ ΕΙΝ’ Ο ΓΥΑΛΟΣ, Ή ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ»
  ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ» 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, 
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
21.00 – 22.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ

Ο Παντελής 
Βούλγαρης (δεξιά) 

µε τον δήµαρχο της 
Νάουσας, 

Τάσο Καραµπατζό.




