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Prometheas Events 
 September 23, 2011, 8:00 pm: “Καθελείν/ Σξαγνχδηα θαη θαληάδεο ηεο παιηάο Αζήλαο” 

at St. Katherine‟s Greek Orthodox Church, Arlington, VA (see brochure) 

 

Websites of the month 

 Corfu Choir: www.corfuchoir.gr 

 National Hellenic Student Association of America: 

http://www.nhsaofamerica.org/ 

 Φεθηαθή Βηβιηνζήθε: http://repository.edulll.gr/edulll/ 

 ΜΔΓΑΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ: 

http://www.greecevirtual.gr/ 

 The Silicon Valley Greek Seed Fund: http://svgsfund.com/  

 Πώρ υτάσαμε στα σκαλοπάτια μιαρ ακόμη πτώσεςσηρ; ςνέντεςξη τος 

τέλιος Ράμυος στον Αντώνη Παγκπάτη: 

http://steliosramfosgr.wordpress.com/2011/06/09/%CF%80%CF%8E%CF%82-

%CF%86%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7/ 
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News Articles 

 

Απεβίωζε ο Μητάιες Καθογηάλλες  
 
ε ειηθία 89 εηψλ. Σηο πξστλέο ψξεο έθπγε απφ ηε δσή ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ν νπνίνο 

λνζειεπφηαλ ζην λνζνθνκείν «Δπαγγειηζκφο», ηηο ηειεπηαίεο δέθα εκέξεο. 

Πξσηνπφξνο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζηλεκά θαη ζηε ζπλέρεηα ζθελνζέηεο δηεζλψλ 

επηηπρηψλ, ν παηέξαο ηεο «ηέιιαο» θαη ηνπ «Ενξκπά», αξλήζεθε ην Υφιπγνπλη γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν ηεο πνηφηεηαο. Έλα πινχζην θαιιηηερληθφ έξγν θαη έλα 

θνηλσθειέο ίδξπκα γηα ηε κειέηε θαη δηάδνζε ησλ δχν ηερλψλ είλαη ε παξαθαηαζήθε, πνπ ν 

Μηράιεο Καθνγηάλλεο ππεξέηεζε κε ιαηξεία θαη πάζνο. 

Γελλεκέλνο ζηε Λεκεζφ ηεο Κχπξνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1922, έδεζε ζηηο πξσηεχνπζεο ηνπ θφζκνπ 

«σο πιάλεηαο κε πξνίθα θαη εθφδην ηελ ειιεληθφηεηα, πνπ έθεξα κέζα κνπ, αξεηή φλησο», 

φπσο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ζηε βηνγξαθία ηνπ κε ηίηιν «ε πξψην πιάλν», πνπ έγξαςε ν 

δεκνζηνγξάθνο Υξήζηνο ηάθθνο. 

πνχδαζε Ννκηθή ζηελ Αγγιία θαη πήξε ην δίπισκά ηνπ. Δθεί, φκσο, έβαιε ηηο ξίδεο γηα ηε 

κεηέπεηηα θαξηέξα ηνπ. Σα πξψηα ρξφληα ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ, ν λεαξφο Καθνγηάλλεο 

εξγαδφηαλ ζην BBC εκςπρψλνληαο κε ηηο εθπνκπέο ηνπ ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, ελψ 

δηδαζθφηαλ ζθελνζεζία ζεάηξνπ ζην Οιλη Βηθ. Παξάιιεια, άξρηζε λα δνπιεχεη επαγγεικαηηθά 

σο εζνπνηφο κε θνξχθσζε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ «Καιηγνχια», 

ξφιν γηα ηνλ νπνίν ηνλ επέιεμε ν ίδηνο ν Αικπέξ Κακί θαη ηνλ ζθελνζέηεζε ν Αιέμεο νινκφο, 

πνπ επίζεο ηφηε δνχζε ζην Λνλδίλν. Ήηαλ νη ζπκπηψζεηο εθείλε ηελ επνρή, πνπ θαζφξηζαλ ηε 

δσή ηνπ. Σν γεγνλφο φηη γλσξίζηεθε κε ηνλ Γεκήηξε Υνξλ, πνπ θηινμέλεζε ζην Λνλδίλν θη 

αθφκα φηη ν Νάλνο Βαιασξίηεο ηνπ ππέβαιε ηελ ηδέα λα γξάςεη ην πξψην ηνπ ζελάξην κε βάζε 

ηελ «Δξφηθα» ηνπ Κνζκά Πνιίηε, πνπ έγηλε ηαηλία πνιχ αξγφηεξα. Ζ γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Υνξλ 

θαη ε ζρέζε ηνπο, πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηελ Αζήλα, ηνλ έθεξε θνληά θαη ζηελ Έιιε Λακπέηε. 

Έηζη «γελλήζεθε» ην «Κπξηαθάηηθν μχπλεκα». 

Ζ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ζηηο Κάλλεο θαη ε επηινγή λα αλνίμεη απηή ην θεζηηβάι ηνπ Δδηκβνχξγνπ 

έβαδαλ παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα ηε δηεζλή θαξηέξα. Αθνινχζεζε ε «ηέιια» κε ηε Μειίλα, 

ηαηλία - κχζνο ζηελ νπνία, φκσο, νη θξηηηθέο ηφηε δελ ραξίζηεθαλ (εηδηθά απφ ηελ Αξηζηεξά), 

φπσο δελ ραξίζηεθαλ ζην «Κνξίηζη κε ηα καχξα» κε ηε Λακπέηε, γηα ηελ νπνία φκσο ζην 

Λνλδίλν ην θνηλφ έθαλε νπξέο. 

Αξγφηεξα ήξζε ε «Ζιέθηξα» κε ηελ Δηξήλε Παπά, ηαηλία πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε United 

Artists θαη ν «Ενξκπάο» κε ηνλ νπνίν εδξαίσζε απφιπηα ηελ θαξηέξα ηνπ. 

Μεηά ηνλ «Ενξκπά», αλ φρη φιεο, νη πεξηζζφηεξεο πφξηεο ήηαλ πηα αλνηρηέο γηα ηνλ ζθελνζέηε 

πνπ άξρηζε λα εξγάδεηαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, ζηε Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, 

αλεβάδνληαο θιαζηθφ ξεπεξηφξην, φπεξα, αιιά ζπρλά θαη ηξαγσδίεο, εηδηθά ζηε Νέα Τφξθε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηηο «Σξσάδεο» ζην Φεζηηβάι ησλ Γχν 



Κφζκσλ ζην πνιέην ηεο Ηηαιίαο γηα λα ηηο επαλαιάβεη ζηε Νέα Τφξθε, αιιά θαη ζην Παξίζη, 

πξηλ ηηο κεηαθέξεη θηλεκαηνγξαθηθά κε ηελ Κάζξηλ Υέπκπνξλ ζην ξφιν ηεο Δθάβεο. 

Ζ εξγαζία ηνπ Καθνγηάλλε είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηε δσή ηνπ ή κάιινλ ε δσή ηνπ ήηαλ ε ίδηα 

ε δνπιεηά ηνπ. Δπηιεθηηθφο σο πξνο ηελ ηειεπηαία, ήηαλ ηθαλφο λα ζπγθξνχεηαη (θάηη πνπ έθαλε 

ζπρλά) κε θξαηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζηαηεχζεη, αιιά θαη κε θίινπο ηνπ, φπσο ε 

Μαξία Κάιιαο, φηαλ έλησζε πσο επελέβαηλε ζηε δηδαρή ελφο ξφινπ πξνο κία πξσηαγσλίζηξηά 

ηνπ. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππέγξαθε ηνπο «Μπνέκ» ζηε «Σδνχιηαξλη» ηεο Νέαο Τφξθεο, 

έθαλε κε ηελ ίδηα επραξίζηεζε ηελ «κνξθε πφιε» ζην αζελατθφ «Παξθ». 

Κνξπθαία ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπ ππήξμε ην δξακαηνπνηεκέλν ληνθηκαληέξ «Αηηίιαο 1974». 

πσο αθεγείην ν ίδηνο, κφιηο είρε ζθελνζεηήζεη «Οηδίπνδα Σχξαλλν» γηα ην Δζληθφ Θέαηξν ηεο 

Ηξιαλδίαο, φηαλ έκαζε γηα ηελ εηζβνιή. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ν Καθνγηάλλεο δελ 

είρε έξζεη ζηελ Διιάδα. Άιισζηε, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ 1967 

έθαλε δειψζεηο ζηα γαιιηθά ξαδηφθσλα, αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ εηδηθά κε 

ηε Μειίλα ζηνλ αληηρνπληηθφ αγψλα. 

«Έδεζα θαιή δσή, αζρέησο αλ πνηέ δελ έθαλα νηθνγέλεηα. Αγάπεζα πιάζκαηα, πνπ κε 

κεγαιχηεξε παξαθνξά αγάπεζαλ εκέλα, έζπαζα ζπρλά ηηο εξσηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ ε ηξέρνπζα 

εζηθή επέβαιιε. Αγάπεζα πνιχ πεξηζζφηεξν, σζηφζν, ηε δνπιεηά κνπ», έιεγε. 

Έξγν ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε είλαη θαη ν λπρηεξηλφο θσηηζκφο ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο, 

ηνλ νπνίν εθείλνο πξψηνο νξακαηίζζεθε. Δθείλνο δεκηνχξγεζε θαη ηνλ ζχιινγν «Οη θίινη ηεο 

Αζήλαο». 

Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην έξγν ηνπ ηηκήζεθε κε πνιιέο δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν 

θαη ην εμσηεξηθφ. 

Βξαβεχζεθε απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην έζλνο, απφ ην Φεζηηβάι 

Θεζζαινλίθεο γηα ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ θαη αλαγνξεχζεθε δηδάθησξ Σερλψλ ζην Columbia 

College, θαη επίηηκνο δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

«Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο είλαη ν πξψηνο, αλάκεζα ζηνπο κεηξεκέλνπο ζηα δάρηπια ηνπ ελφο 

ρεξηνχ ζπλαδέιθνπο ζθελνζέηεο, πνπ κπφξεζε λα βγάιεη ηελ Διιάδα έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο. 

Καη ην έθαλε κεηαθέξνληαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνλ Δπξηπίδε θαη ηνλ Καδαληδάθε, θάλνληάο 

ηνπο αγαζφ ηνπ δηεζλνχο θνηλνχ, πξνβάιινληαο ηελ ηδέα ηνπ ειιεληζκνχ, φηαλ ζηελ θνηηίδα ηνπ 

επί ηεο νπζίαο δελ ππήξρε θαλ ζνβαξή θηλεκαηνγξαθία». 

Με απηά ηα ιφγηα ν δεκνζηνγξάθνο, Υξήζηνο ηάθθνο, πνπ ππνγξάθεη ηε βηνγξαθία ηνπ 

Μηράιε Καθνγηάλλε «ε πξψην πιάλν» (εθδ. Φπρνγηφο) θαισζνξίδεη ην 2009 ηνλ αλαγλψζηε 

ζηελ «ππέξνρε» πεξηπέηεηα δσήο ηνπ δηεζλνχο ζθελνζέηε. 

Δπαγγεικαηηθά ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζην ζέαηξν, σο Ζξψδεο ζηε 

αιψκε ηνπ ζθαξ Οπαΐιλη, ην 1947. Ο ίδηνο πεξηγξάθεη κνλαδηθά ηελ ζθελή: 



«ια δηαδξακαηίζηεθαλ, φπσο κπνξείηε λα ηα θαληαζηείηε, αθφκα θαη ν Υνξφο ησλ επηά 

πέπισλ. Μνπ γδχζεθε ζρεδφλ ηειείσο ε αιψκε, ή ηνπιάρηζηνλ φζν επηηξεπφηαλ ηφηε. Έκεηλε 

κε έλα θηινηάθη θαη δε ζπκάκαη αλ θνξνχζε θαλ ζνπηηέλ. Λεγφηαλ Μπεξλίο Ρνχκπελο θαη έγηλε 

ζηε ζπλέρεηα δηάζεκε ζπγγξαθεχο». 

«ηε δσή δελ είκαη θαηαπηεζηηθφο, ζηε δνπιεηά φκσο γίλνκαη. ηνλ θηλεκαηνγξάθν πξέπεη λα 

είζαη δηθηάηνξαο. Γηνηθείο πιήζνο αλζξψπσλ, γίλεζαη Θεφο θαηά θάπνην ηξφπν, αθνχ πιάζεηο 

δσή. Κη απηή ε δσή απνθηά ηελ νληφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο. Δπίζεο, γίλεζαη απφιπηα εηιηθξηλήο. 

Γελ έρεηο θαηξφ γηα θνιαθείεο ή ςέκκαηα. Σν πιάλν εξγαζίαο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζηνλ 

ηαθηφ ρξφλν. Αλ θαηαθξίλσ γηα θάηη ζήκεξα ηνπο λένπο ζθελνζέηεο, είλαη γηαηί δελ ππαθνχνπλ 

ζηνπο λφκνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη μαθληθά κέλνπλ ρσξίο ιεθηά. Δγψ γχξηδα ηηο ηαηλίεο ζε 

επηά κε νθηψ εβδνκάδεο. Γελ έβγαηλα πνηέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Αιιά βέβαηα πξέπεη λα 

μέξεηο ηη ζέιεηο, φηαλ αξρίδεηο λα δνπιεχεηο. Κη φζν γηα ηηο απνθάζεηο, πξέπεη λα μέξεηο λα ηηο 

παίξλεηο ζην δεπηεξφιεπην». 

«ηνλ αγλψκνλα άλζξσπν δελ απαληψ θαζφινπ. ζν γηα ηελ θαθεληξέρεηα δε κε λεπξηάδεη, 

ζίγνπξα φκσο κε πιεγψλεη. Καη αλ ην λα είζαη θαιφο ζεκαίλεη φηη είζαη δίθαηνο θαη ιεηηνπξγείο 

ζσζηά, λαη, λνκίδσ πσο είκαη θαιφο άλζξσπνο». 

«Ο 'Αηηίιαο 74' δελ είλαη κία ηαηλία πνπ ζθελνζέηεζα εγψ. Σε ζθελνζέηεζε ε Ηζηνξία θη εγψ 

απιψο θαηέγξαςα ηα γεγνλφηα. 'Οζν θαιχηεξα κπνξνχζα θαη ιεηηνπξγψληαο σο θαζξέθηεο 

ηνπο. Μφιηο έκαζα γηα ηελ εηζβνιή, φηη νη Σνχξθνη κάο είραλ καραηξψζεη ζηελ πιάηε, ζθέθηεθα 

πσο θαλνληθά ζα έπξεπε λα πάσ θαη λα θαηαηαγψ ζηελ Κππξηαθή Δζλνθξνπξά. Γελ ήκνπλ, 

φκσο, ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζσ άιιν φπιν εθηφο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κεραλήο. Καη κ΄απηή 

πνιέκεζα ηειηθά». 

Γηα ην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο: Άθεζε έλα έξγν πίζσ ηνπ, έλα ρψξν φπνπ δνθηκάδνληαη 

θαιιηηερληθέο παξαζηάζεηο θαη ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ θαη ην ρψξν ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ ηελ 

επηζθεπηφκαζηε ηαθηηθά εκείο νη θαιιηηέρλεο θαη παξαθνινπζνχκε ελδηαθέξνληα ζεάκαηα». 

www.kathimerini.gr με πλεποθοπίερ από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Hμερομηνία :  25-07-11Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

May 30, 2011 

The Bilingual Advantage 

By CLAUDIA DREIFUS 

A cognitive neuroscientist, Ellen Bialystok has spent almost 40 years learning about how 

bilingualism sharpens the mind. Her good news: Among other benefits, the regular use of two 

languages appears to delay the onset of Alzheimer’s disease symptoms. Dr. Bialystok, 62, a 

distinguished research professor of psychology at York University in Toronto, was awarded a 

$100,000 Killam Prize last year for her contributions to social science. We spoke for two hours 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/claudia_dreifus/index.html?inline=nyt-per


in a Washington hotel room in February and again, more recently, by telephone. An edited 

version of the two conversations follows.  

Q. How did you begin studying bilingualism?  

A. You know, I didn‟t start trying to find out whether bilingualism was bad or good. I did my 

doctorate in psychology: on how children acquire language. When I finished graduate school, in 

1976, there was a job shortage in Canada for Ph.D.‟s. The only position I found was with a 

research project studying second language acquisition in school children. It wasn‟t my area. But 

it was close enough.  

As a psychologist, I brought neuroscience questions to the study, like “How does the acquisition 

of a second language change thought?” It was these types of questions that naturally led to the 

bilingualism research. The way research works is, it takes you down a road. You then follow that 

road.  

Q. So what exactly did you find on this unexpected road?  

A. As we did our research, you could see there was a big difference in the way monolingual and 

bilingual children processed language. We found that if you gave 5- and 6-year-olds language 

problems to solve, monolingual and bilingual children knew, pretty much, the same amount of 

language.  

But on one question, there was a difference. We asked all the children if a certain illogical 

sentence was grammatically correct: “Apples grow on noses.” The monolingual children 

couldn‟t answer. They‟d say, “That‟s silly” and they‟d stall. But the bilingual children would 

say, in their own words, “It‟s silly, but it‟s grammatically correct.” The bilinguals, we found, 

manifested a cognitive system with the ability to attend to important information and ignore the 

less important.  

Q. How does this work — do you understand it?  

A. Yes. There‟s a system in your brain, the executive control system. It‟s a general manager. Its 

job is to keep you focused on what is relevant, while ignoring distractions. It‟s what makes it 

possible for you to hold two different things in your mind at one time and switch between them.  

If you have two languages and you use them regularly, the way the brain‟s networks work is that 

every time you speak, both languages pop up and the executive control system has to sort 

through everything and attend to what‟s relevant in the moment. Therefore the bilinguals use that 

system more, and it‟s that regular use that makes that system more efficient.  

Q. One of your most startling recent findings is that bilingualism helps forestall the 

symptoms of Alzheimer’s disease. How did you come to learn this?  

A. We did two kinds of studies. In the first, published in 2004, we found that normally aging 

bilinguals had better cognitive functioning than normally aging monolinguals. Bilingual older 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2004-14948-005
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adults performed better than monolingual older adults on executive control tasks. That was very 

impressive because it didn‟t have to be that way. It could have turned out that everybody just lost 

function equally as they got older.  

That evidence made us look at people who didn‟t have normal cognitive function. In our next 

studies , we looked at the medical records of 400 Alzheimer‟s patients. On average, the 

bilinguals showed Alzheimer‟s symptoms five or six years later than those who spoke only one 

language. This didn‟t mean that the bilinguals didn‟t have Alzheimer‟s. It meant that as the 

disease took root in their brains, they were able to continue functioning at a higher level. They 

could cope with the disease for longer.  

Q. So high school French is useful for something other than ordering a special meal in a 

restaurant?  

A. Sorry, no. You have to use both languages all the time. You won‟t get the bilingual benefit 

from occasional use.  

Q. One would think bilingualism might help with multitasking — does it?  

A. Yes, multitasking is one of the things the executive control system handles. We wondered, 

“Are bilinguals better at multitasking?” So we put monolinguals and bilinguals into a driving 

simulator. Through headphones, we gave them extra tasks to do — as if they were driving and 

talking on cellphones. We then measured how much worse their driving got. Now, everybody‟s 

driving got worse. But the bilinguals, their driving didn‟t drop as much. Because adding on 

another task while trying to concentrate on a driving problem, that‟s what bilingualism gives you 

— though I wouldn‟t advise doing this.  

Q. Has the development of new neuroimaging technologies changed your work?  

A. Tremendously. It used to be that we could only see what parts of the brain lit up when our 

subjects performed different tasks. Now, with the new technologies, we can see how all the brain 

structures work in accord with each other.  

In terms of monolinguals and bilinguals, the big thing that we have found is that the connections 

are different. So we have monolinguals solving a problem, and they use X systems, but when 

bilinguals solve the same problem, they use others. One of the things we‟ve seen is that on 

certain kinds of even nonverbal tests, bilingual people are faster. Why? Well, when we look in 

their brains through neuroimaging, it appears like they‟re using a different kind of a network that 

might include language centers to solve a completely nonverbal problem. Their whole brain 

appears to rewire because of bilingualism.  

Q. Bilingualism used to be considered a negative thing — at least in the United States. Is it 

still?  

A. Until about the 1960s, the conventional wisdom was that bilingualism was a disadvantage. 

Some of this was xenophobia. Thanks to science, we now know that the opposite is true.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393206004076
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393206004076
http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract
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Q. Many immigrants choose not to teach their children their native language. Is this a good 

thing?  

A. I‟m asked about this all the time. People e-mail me and say, “I‟m getting married to someone 

from another culture, what should we do with the children?” I always say, “You‟re sitting on a 

potential gift.”  

There are two major reasons people should pass their heritage language onto children. First, it 

connects children to their ancestors. The second is my research: Bilingualism is good for you. It 

makes brains stronger. It is brain exercise.  

Q. Are you bilingual?  

A. Well, I have fully bilingual grandchildren because my daughter married a Frenchman. When 

my daughter announced her engagement to her French boyfriend, we were a little surprised. It‟s 

always astonishing when your child announces she‟s getting married. She said, “But Mom, it‟ll 

be fine, our children will be bilingual!”  

NY Times 
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ΔΛΛΖΝΟΚΤΠΡΗΟΗ ΔΝΑΓΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΣΔΝΝΑ 1 (ΔΛΛΑΓΟ) 

ΞΔΚΗΝΖΔ ΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΑΝΣΔΝΝΑ (ΔΛΛΑΓΟ), ΠΖΛΗΟΤ ΥΑΡΑΜΖ, 

ΗΧΑΝΝΖ ΛΑΣΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΝΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΟΗ ΔΝΑΓΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑΠΡΑΣΣΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΡΑ „ΔΕΔΛ‟ 

 

Ζ CYPRUS ACTION NETWORK OF AMERICA ελεκεξψλεη φηη έιαβε θνηλνπνίεζε απφ ηελ 

Κίλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ πνπ γλσζηνπνηεί πσο δηα ηνπ 

Ννκηθνχ Οίθνπ «Λνπθήο Λνπθαίδεο & ΊΑ» ζηάιζεθε εηδνπνίεζε ζηνλ Αληέλλα Διιάδνο γηα 

έλαξμε λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ ζηαζκνχ θαη ππεπζχλσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα πξνβάινπλ 

mailto:pr@antenna.gr


ηελ ηνπξθηθέ παξαγσγέ Δδέι. 

 

Οιφθιεξε ε αλαθνίλσζε ηεο Κίλεζεο ππνγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο θ. Πάλν Ησαλλίδε 

αθνινπζεί καδί κε ηελ εηδνπνίεζε πξνο ηνπο ελαγνκέλνπο. 

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξήεο παξαθαινπ́κε επηθνηλσλέζηε κε ηελ Κήλεζε Διεπζεξήα θαη 

Γηθαηνζχλε ζηελ Κχπξν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε-<freedom.justice@cytanet.com.cy>" 

Ζ επηζηνιέ πξνο ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ ζε PDF ζηνλ ζπ́λδεζκν απην́: 

http://www.cyprusactionnetwork.org/yahoo_site_admin/assets/docs/kilt.19274507.pdf 

 

http://www.freedomjustice.com.cy/ 

 

Έιιελεο & Διιελίδεο, 

 

Με πξσηνβνπιήα ηεο Κήλεζεο γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ , ν Ννκηθν́ο 

Οίθνο “Λνπθήο Λνπθαΐδεο & ία” απέζηεηιε ζήκεξα (12 Ηνπιίνπ 2011) εηδνπνίεζε γηα έλαξμε 

λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ ΑΝΣΔΝΝΑ (Διιάδνο), θαηά ηνπ θ. πήιηνπ Υαξακέ (Γελ. 

Γηεπζπληή ΑΝΣΔΝΝΑ), θαηά ηνπ θ. Ησάλλε Λάηζηνπ (Γηεπζπληή Πξνγξακκάησλ) θαη θαηά 

παληφο άιινπ ππεπζχλνπ, αλαθνξηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ νη ελαγφκελνη δηαπξάηηνπλ κε ηελ 

παξαγσγή θαη πξνβνιή ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο “ΔΕΔΛ”, ήηνη: 

1) πλνκσζία γηα πξφθιεζε βιάβεο ζηνπο εθηνπηζκέλνπο Διιελνθππξίνπο θαη άιια ζχκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ζπλερηδφκελεο θαηνρήο ηνπ βνξείνπ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. 

2) Παξάλνκε, δεκηνγφλα θαη αξλεηηθή επέκβαζε ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εθηνπηζκέλσλ Διιελνθππξίσλ θαη άιισλ ζπκάησλ ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη, ζπγθεθξηκέλα, 

ζην ζπλαηζζεκαηηθν́ ηνπο θν́ζκν, θαηά παξάβαζε ηνπ ζρεηηθνχ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ 

θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπήλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Δπξσπαη̈θν́ 

χληαγκα. 

3) Γηα εζειεκέλε παξελν́ριεζε ησλ εθηνπηζκέλσλ Διιελνθππξήσλ θαη άιισλ ζπκάησλ ηεο 

ηνπξθηθήο εηζβνιήο. 

Οη ελαγν́κελνη εηδνπνηέζεθαλ, επίζεο, φηη “κε ηελ αγσγέ ζα αμησζεή κεγάιν πνζν́ 

απνδεκηψζεσο”. 

Κίλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

Πάλνο Ησαλλίδεο Πξφεδξνο 

 

Κ. πήιην Η. Υαξακή Γεληθφ Γηεπζπληή Οκίινπ ΑΝΣΔΝΝΑ Κ. Ησάλλε Λάηζην Γηεπζπληή 

Πξνγξάκκαηνο Τπεχζπλνο γηα ηελ ηειενπηηθή ζεηξά «ΔΕΔΛ» 

Κχξηνη, 

Λεπθσζία, 12/7/2011 

 

mailto:freedom.justice@cytanet.com.cy
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Δλεξγψ εθ κέξνπο νκάδαο εθηνπηζκέλσλ Διιελνθππξίσλ θαη άιισλ ζπκάησλ ηεο ηνπξθηθήο 

εηζβνιήο θαη ζπλερηδφκελεο θαηνρήο ηνπ βνξείνπ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνήν 

απηναλαθπξήρζεθε παξαλφκσο θαη θαηά παξάβαζε ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιήνπ Αζθαιεήαο σο 

«Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ». 

πσο θαιψο γλσξίδεηε ην θαλάιη ζαο επί ζεηξά εβδνκάδσλ πξνβάιιεη ηελ ηειενπηηθή ζεηξά 

«ΔΕΔΛ», ε νπνήα εήλαη πξνη̈ν́λ δηθέο ζαο παξαγσγέο θαη ε νπνήα επηδεηθλπ́εη  πξνθιεηηθά 

πεξηνπζίεο ζην πην πάλσ θαηερφκελν κέξνο ηεο Κχπξνπ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε Διιελνθππξίνπο 

εθηνπηζκέλνπο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερηδφκελνπ ζθεηεξηζκνχ θαη παξάλνκεο 

εθκεηάιιεπζεο απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη άιινπο παξάλνκνπο Σνπ́ξθνπο θαηνήθνπο ζην ελ 

ιφγσ ηκήκα ηεο Κχπξνπ. 

Σν Δπξσπαη̈θν́ Γηθαζηέξην Αλζξσπήλσλ Γηθαησκάησλ επαλεηιεκκέλα θαηαδήθαζε ηελ Σνπξθήα 

γηα ηνλ ζθεηεξηζκν́ απην́ θαη γηα ηηο ζπλερηδν́κελεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπήλσλ δηθαησκάησλ 

Διιελνθππξίσλ ζην ίδην ρψξν. 

Έγηλαλ πξνο εζάο παξαζηάζεηο απφ νξγαλψζεηο θαη ζχκαηα ηεο παξάλνκεο ηνπξθηθήο θαηνρήο 

(θαη ν́ρη κν́λν), κε αήηεκα ηνλ ηεξκαηηζκν́ ηεο πξνβνιέο ηεο ελ ιν́γσ ζεηξάο ε νπνήα, είλαη 

απηνλφεην πιεγψλεη ηα αηζζήκαηα ησλ Διιελνθππξίσλ πνπ βιέπνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξάλνκα απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

Οη παξαζηάζεηο απηέο απνξξήθζεθαλ απν́ εζάο κε αιαδνλεήα ρσξήο θακηά ινγηθέ εμέγεζε. Δίλαη 

βεβαίσο θαλεξφ φηη θπξηάξρεζε ζηελ ζθέςε ζαο ην νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο επηρείξεζεο ζαο, 

αδηαθνξψληαο πιήξσο γηα ηελ ςπρηθή βιάβε πνπ ζπλερψο πξνθαιείηε ζηα ζχκαηα ηεο θαηνρήο. 

Γελ αλαθέξνκαη ζε εζληθέ επαηζζεζήα εθ κέξνπο ζαο, δηφηη, θξίλνληαο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ζαο εήλαη θαλεξν́ ν́ηη «ηέηνηεο πνιπηέιεηεο» δελ κπνξεή λα αλακέλνληαη. Σα ζπ́καηα ηεο θαηνρέο 

είραλ απιψο ηελ αθέιεηα λα αλακέλνπλ απφ έλα ειιεληθφ θαλάιη κηα θάπνηα επαηζζεζία θαη 

επζπλεηδεζία γηα ηα ζχκαηα ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ. 

Σνλίδσ φηη ζηελ ελ ιφγσ ηαηλία φρη κφλν δελ θαηαδηθάδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν νη 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηνλ ρψξν φπνπ εθηπιίζζεηαη ην ζελάξην ηεο 

ηαηλίαο, αιιά παξνπζηάδεηαη ν ρψξνο απηφο σο εάλ είλαη κηα λφκηκε ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε κε 

απνηέιεζκα λα πξνβάιιεηαη ζεηηθά θαη λα δηαθεκίδεηαη ε παξαλνκία. Καη ηνπ́ην, ελψ θαιψο 

γλσξίδεηε φηη, ην θαζεζησ́ο ηνπ ρσ́ξνπ πνπ εθηπιήζζεηαη ην ζελάξην ζαο ζπληζηά παξάλνκε 

θαηνρή αζπκβίβαζηε κε ην δηεζλέο δίθαην θαη θαηαδηθαζκέλε απφ απνθάζεηο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη δηθαζηεξίσλ. 

Δπεηδή νη πξνζπάζεηεο λα κεηεπεηζζείηε κε επηρεηξήκαηα ινγηθήο, παηξησηηζκνχ, εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πειαηψλ κνπ δελ πέηπραλ, είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζαο εηδνπνηήζσ φηη ζα πξνρσξήζσ ζχληνκα ζε λνκηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ 

Αληέλλα (Διιάδαο) ή θαη εζάο θαη άιισλ ππεπζχλσλ αληηπξνζψπσλ ζαο γηα ηελ παξαγσγή θαη 

πξνβνιή ηεο ελ ιφγσ ηαηλίαο, ε νπνήα εθπέκπεηαη θαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κπ́πξνπ θαη ζπλεπσ́ο 

ηα θππξηαθά δηθαζηέξηα έρνπλ δηθαηνδνζήα γηα ηα αζηηθά αδηθέκαηα πνπ εήλαη θαζηεξσκέλα κε 

ην αγγιηθν́ δήθαην θαη ηελ λνκνινγήα ηνπ Αλσ́ηαηνπ Γηθαζηεξήνπ ζηελ Κπ́πξν. 

Ήηνη: α) γηα ζπλνκσζήα γηα πξν́θιεζε βιάβεο ζηνπο πειάηεο κνπ β) γηα παξάλνκε δεκηνγν́λα 

θαη αξλεηηθέ επέκβαζε ζην δηθαήσκα ηεο πξνζσπηθν́ηεηαο ησλ πειαησ́λ κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 



ζην ζπλαηζζεκαηηθν́ ηνπο θν́ζκν θαηά παξάβαζε ηνπ ζρεηηθνπ́ αηνκηθνπ́ δηθαησ́καηνο πνπ 

θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Κππξηαθφ 

χληαγκα θαη γ) γηα εζειεκέλε παξελν́ριεζε ησλ πειαησ́λ κνπ έζησ θαη αλ απην́ο κπνξεή λα 

κελ έηαλ ν θπ́ξηνο ζην́ρνο ηεο ηαηλήαο ζαο. 

Απηφ ζεκαίλεη θαη ηελ αμίσζε κεγάινπ πνζνχ απνδεκηψζεσο γεγνλφο ην νπνίν αλαθέξσ απιψο 

ζαλ ζέκα δήθαηεο πξνεηδνπνήεζεο κε βάζε ηα επήπεδα δηθαηνζπ́λεο πνπ αθνινπζεή ην γξαθεήν 

κνπ. 

 

Γηαηειψ, 

Λνπθήο Γ. Λνπθατ́δεο Γηθεγν́ξνο, πξψελ Γηθαζηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

Αλδξέα Αξανχδνπ 7, 2νο ν́ξνθνο, 1076 Λεπθσζία Σαρ. Θπξ. 20747 CY1663 Σειέθσλν: 

(00357-22-376610) Φαμ: (00357-22-377394) 
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ΠΑΜΜΑΚΔΓΟΝΙΚΔΣ ΔΝΩΣΔΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ 

Δπηθοηλωλία: 

Νίλα Γθαηδούιε 

 Σσληολίζηρηα Δπηηροπής Πακκαθεδοληθώλ Δλώζεωλ Υθειίοσ 

Email: ninagatz@comcast.net 

Σει: 603-742-0466 

Φαμ: 603- 617-2977 

14 Ηνπιίνπ, 2011 

Πξνο θ. πήιην Υαξακή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ANTENNA1 

Αμηφηηκε θχξηε Υαξακή, 

Σα κέιε ησλ Πακκαθεδνληθψλ Δλψζεσλ Τθειίνπ πιεξνθνξήζεθαλ πσο ζθνπεχεηε λα 

κεηνλνκάζεηε ηελ Μαθεδνλία TV ζε ΑΝΣ2. Αλ αιεζεχεη απηή ε πιεξνθνξία φρη κφλνλ ζα 

απνγνεηεχζεηε ηνπο απαληαρνχ Μαθεδφλεο νη νπνίνη είλαη ζπλδξνκεηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο 

Antenna1, αιιά ζα ήηαλ θαη επηδήκηα ζηελ εμέιημε ηνπ εζληθνχ καο ζέκαηνο κε ηε γεηηνληθή 

ρψξα ησλ θνπίσλ. 

http://www.freedomjustice.com.cy/
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Οη θνπηαλνί έρνπλ επηδνζεί ζε κηα αλειέεηε νηθεηνπνίεζε ηνπ θαζεηί Μαθεδνληθνχ-φλνκα, 

ηζηνξία-θη εζείο ζα κεηνλνκάζεηε ην κνλαδηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη πνπ θέξεη ην φλνκα 

Μαθεδνλία; Μα θχξηε Γηεπζπληά, κφλνη καο απηνθαηαζηξεθφκαζηε; Γελ έρεηε ελεκεξσζεί γηα 

ηελ πξνπαγάλδα πνπ πεγάδεη απφ ηε γεηηνληθή ρψξα; Γελ έρεηε πιεξνθνξεζεί γηα ηελ αλέγεξζε 

αγάικαηνο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ θνπίσλ ην νπνίν είλαη 

ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ; Οη ράξηεο πνπ είλαη θξεκαζκέλνη ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ΠΓΓΜ πνπ δείρλνπλ πσο ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπο θηάλνπλ κέρξη ηνλ ιπκπν, δελ ζίγνπλ ηνλ 

παηξησηηζκφ ζαο;  

Κχξηε Γηεπζπληά, 371, σο επί ην πιείζηνλ μέλνη ηζηνξηθνί, αξραηνιφγνη θαη εξεπλεηέο απφ ηα 

θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ ηνλ Μάην ηνπ 2009 έζηεηιαλ επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν 

ησλ ΖΠΑ Μπαξάθ Οκπάκα κε ηελ νπνία δηαηξαλψλνπλ ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

καο πξνεηδνπνηνχλ πφζν επηθίλδπλε είλαη ε δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξίαο:  «Η κοινωνία μαρ από 

κοινού δεν μποπεί να επιβιώζει όηαν ε ιζηοπία αγνοείηαι, πολύ λιγόηεπο δε όηαν ε ιζηοπία 

καηαζκεςάδεηαι για να εξςπεπεηήζει αμθίβολα κίνεηπα» http://macedonia-evidence.org/obama-

letter-gr.html .  

 αο παξαθαινχκε μαλαζθεθηείηε απηή ζαο ηελ ελέξγεηα θαη κελ πξνρσξήζεηε ζηελ εθηέιεζή 

ηεο. Θα απνγνεηεχζεηε φρη κφλνλ ηνπο Μαθεδφλεο, αιιά ηνλ απαληαρνχ ειιεληζκφ. Γελ 

κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε πνηέ φηη, σο Μαθεδφλεο ηεο Διιεληθήο Γηαζπνξάο θαη ηεο Μεηέξαο 

Παηξίδαο καο,  ν Οξγαληζκφο ΑΝΣ ζα πξνβεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα 

ηεο Διιάδνο, αθνχ ε νπνηαδήπνηε αιιαγή νλφκαηνο ηνπ ηαζκνχ ζα δψζεη κηα αθφκε 

επθαηξία ζηνπο θνπηαλνχο, πνπ κε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πινπνηνχλ ην ςέκα θαη ηελ  

απάηε γηα πξνβνιή ησλ παξάλνκσλ αμηψζεψλ ηνπο γηα ηε Μαθεδνλία καο. 

 

Αλακέλνπκε ηέινο θαη επειπηζηνχκε φηη ζα ππάξμεη εζληθή επαηζζεζία εθ κέξνπο ζαο θαη φηη ε 

Γηνίθεζε ηνπ ΑΝΣΔΝΝΑ ζα ιάβεη ηελ πξέπνπζα απφθαζε, ήηνη ηελ νξηζηηθή αλαζηνιή 

αιιαγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαηεξψληαο ην ηζηνξηθφ φλνκα «Μαθεδνλία TV». 

Απηφ  απνηειεί αίηεκα ηνπ Μαθεδνληθνχ Διιεληζκνχ ηεο Γηαζπνξάο θαη ζηελ Παηξίδα, αιιά 

πηζηεχνπκε θαη φισλ ησλ Διιήλσλ.    

Με εθηίκεζε, 

Πακκαθεδνληθή Έλσζε ΖΠΑ-Κσλζηαληίλνο Υαηδεζηεθαλίδεο, Πξφεδξνο  

Πακκαθεδοληθή Έλωζε Ασζηραιίας-Γεκήηρες Μελάς, Πρόεδρος 

Πακκαθεδοληθή Έλωζε Καλαδά-Φαράιακπος Μοσηοσζίδες, Πρόεδρος 

Πακκαθεδοληθή Έλωζε Δσρώπες-Αρτηκαλδρίηες Παληειεήκωλ Τζορκπαηδόγιοσ, 

Πρόεδρος 

Μαθεδοληθά Τκήκαηα Αθρηθής-Ακύληας Παπαζαλαζίοσ, Πρόεδρος 

Κοηλοποίεζε:  Βοσιή ηωλ Διιήλωλ 

                        Μέζα Μαδηθής Δλεκέρωζες 
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