ΘΑΝΑΤΟΣ Β. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει την
απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Βασίλη Ραφαηλίδη, που πέθανε
σήμερα το πρωί έπειτα από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 66 ετών.
Ο Βασίλης Ραφαηλίδης σχολιογράφος, αρθρογράφος και
κινηματογραφικός κριτικός γεννήθηκε στα Σέρβια Κοζάνης το 1934
και σπούδασε σκηνοθεσία σε επαγγελματική σχολή κινηματογράφου.
Υπήρξε μέλος του ΠΑΜ και ως εκδότης της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΚΕΨΗ”, συνελήφθη κατά τη διάρκεια της χούντας και
φυλακίστηκε.
Η επαγγελματική του σταδιοδρομία αρχίζει το 1962, ως
κινηματογραφικός κριτικός του περιοδικού “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ”
και από το 1965 ως το 1967 εργάζεται στην εφημερίδα
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας,
από το 1974 έως το 1983, απασχολείται ως κινηματογραφικός
κριτικός και ελεύθερος συντάκτης στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ”. Τον
ίδιο χρόνο, 1983, αρχίζει τη συνεργασία του με την εφημερίδα
“ΕΘΝΟΣ”, ως σχολιογράφος, αρθρογράφος και κινηματογραφικός
κριτικός, η οποία διήρκεσε έως τον Οκτώβριο του 1998. Κατόπιν
συνταξιοδοτήθηκε και τον τελευταίο χρόνο συνεργαζόταν με την
εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”.
Ο Βασίλης Ραφαηλίδης υπήρξε ακόμη συνεργάτης των περιοδικών
“ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”, “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ”, “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ”, “ΔΙΑΒΑΖΩ”, “ΘΕΑΤΡΟ” και “ΛΕΞΗ”.
Στη συγγραφική του δράση συγκαταλέγονται τα έργα του: “12
Μαθήματα για τον Κινηματογράφο”, “Λεξικό Ταινιών”,
“Κινηματογραφικά θέματα”, “Μια μέθοδος ανάγνωσης του φιλμ”,
“Το ομιχλώδες τοπίο της ιστορίας στον Αγγελόπουλο”, “Κείμενα
για τον Μαρξ”, “Πολιτικά Ταξίδια”, “Ελληνες και Νεοέλληνες”,
“Η περιπέτεια του μαρξισμού”, “Η δύσκολη ζωή ενός Ελληνα”, “Τα
μαλλιά του φαλακρού δολοφόνου”, “Νεοελληνική Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας”, “Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας”, “Οι
λαοί της Ευρώπης”, “Οι πρόγονοι των Ευρωπαίων”, “Κωμικοτραγική
ιστορία του νεοελληνικού κράτους”, “Το βλέμμα του ποιητή”,

“Στοιχειώδης αισθητική”.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος,
συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον φίλο και
εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίος διακρίθηκε σ΄ όλη του τη ζωή για
τους κοινωνικούς του αγώνες και υπηρέτησε την ελληνική
δημοσιογραφία με ευθύνη, αρετή, ήθος και αγωνιστικότητα.
Η κηδεία του Βασίλη Ραφαηλίδη θα γίνει τη Δευτέρα 11
Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, από τον ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου, στα Πευκάκια.

