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Νέες Κυκλοφορίες 
το οκ τις ΤΏΕΕΣ καὶ της ὀοςση 

ΤΑ ΦΑΣΙΣΣΙΚΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΟΛΕΜΟΥ 
μμ ο 
Μάστορας | 

Ε Ι ΘΥΣ ΣΠΑ Ξ 2 ἓ 

ο τος δα ον Απ Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ Γιώργου Μάστορα 
ΤΗΣ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ Ἡ Α ΤΟΥ 

7 ευρώ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897 ΙΣΤΟΡΙ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 8 ευρώ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 ευρώ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ Ροκ 

Ὁ Της Ν, Εξ, ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ 

ΙΑ ΜΙΑ 
ο ΜΕΓΑΛΗ ελλάλα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ εΥρωΗ 

Ν. Γ, Μιχαλολιάκου 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 6 ευρώ 

Ν. Γ, Μιχαλολιάκου 

Οἱ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ 

8 ευρώ 

το ΜΥΟΤΙΚο 
ΤΟΥ ΚΟΧΥΑΙΟΥ. 

ΒΘΥΙΓΗ ΒΙΛΙΗΑ, 
Ποπ η 

Περίανδρου Ανδρουτσόπουλου 
ΤΟΜΥΣΠΚΟ ΤΟΥ 
ΚΟΧΥΛΙΟΥ 8 ευρώ 

τας 

ΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

Δρ. Γιόζεφ ο. μ] 

- ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΗΞΕΩΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

θέατυ ὅοη είτε 
.Ν) 

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ἑ ορ Του 
Ἡοἷο) ο ο ς ΓρχοΚοὰ κα 1] Ἐβ ΤΙΝ ΦΕΘ)2 
4 λα] ΑΥΓΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1995 - 1998 

Ν. Γ, Μιχαλολιάκου 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ 

9 ευρώ 

Ν. Γ. Μικαλολιάκου 

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8 ευρώ 

ο 
ΒΛΡΩΝΟΣ 

ση 
ΞΑΓΩΝ. νο. Κα ΚΑΙ 
λα σος 
ΠΚΙΛΓΠΙΚΩΣΤΡΑΤΙΗΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 

ΑΓΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 8 ευρώ 
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΒΑΡΩΝΟΣ 7 ευρώ 

ο οἱ ΑΕΤΟΙ 
ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Η ὅραση του 

(που ασµµώτος, 

του Πάνου ονοσς 

ΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Άρνιως Πολιτισμός 

Βιβλίο 15 Έκβοστι Ίπ 
Κριός 114 Απ 

ευ... 

ἱωνος Φιλίππού 
ΑΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

3 15 ευρώ 

Γεωργίου Γρίῤα-Αιγενή 

ΗΟΔΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
δα των Χιτών 1911 

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

6 ευρώ 

ΤΛΗΝΕΡΩΙΔΠΙΝ 
ΤΕΡΝΕΡ 

Επι ΤΗΣΡΗΞΕΩΣΜΕ ΄ ΟΓρφΓκαμπελς ΑΠΟ ΤΟ Λεύν Ντεγκρέλ Σπύρου Τριανταφύλλου 
ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΝ ΚΑΙΖΕΡΧΟΦΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΙΠΛΕΡ ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12 ευρώ - ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑΝ 12 ευρώ 8 ευρώ ΤΕΡΝΕΡ 15 ευρώ. : 12 ευρώ 

Τα βιβλία των εκδόσεων ΛΟΓΧΗ και ΑΣΚΑΛΩΝ θα τα βρείτε: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 

(ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ) ΑΘΗΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 10.00-14.30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-20.00 

και ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.30 τπλεφωγικές παραγγελίες 6942416220 



αἲ Σὰρ 
ιό 6, περιοδικό 

. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΟΝΟ 
Εκδότης - Διευθυντής 
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος 

Αρχισυντάκτης 
Μιχάλης Γεωργιλάς 

Ηλεκτρονική σελιδοποίπση 
να μ-χκ-) 

σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

ΠΤΟΤΙΠΟΤ 
Μιχάλης Βορινός 

θόδωρος Γεωργίου 
Νίκος Ἑξαρχος 

Ηλίας Ζιάκας 
Ιδοµενέας Καντολέων 

Παναγιώτης Καρυτιανός 
Κώστας Λυκίδης 

Γιώργος Μάστορας 
Δημήτρης Παπαγεωργίου 

Χρήστος Παππάς 

Ειρήνη Χ. Παππά 
Γιάννης Παρασίδης 

Σπύρος Τσανόπουλος 

τηλέφωνο επικοινωνίας... 

6945171685 

Διεύθυνση... 

Δροσοπούλου 52 ΚΥΨΕΛΗ 
Παρασκευή 20.00 - 2130 
«Και για επικοινωνία 

Τ.9. 8529 ΟΜΟΝΟΙΑ 10010 ΑΘΗΝΑ 

ηλεκτρονική διεύθυνση 
ἁπτερί(ῃας[(πιαί].αΓ 

εκδόσεις ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

σελ 16. [ νε! ἱπ Επα]αηά 

2 ἀῑζοχσ]αι 
Και καλό καλοκαίρι... Ώπς, µήπως βια- 

Ζόμαστε να φύγουμε για διακοπές; Γιατί 
μ᾽ αυτή την ευχή, συνήθως, κλείνει ένα 
ϱο[ζογία]. [Παρόλα αυτά, εµείς ετοιµάσαµε 
ΤΟ καλοκαιρινό τεύχος της Αντεπίθεσης 
και θελήσαμε να είναι ανάλογο µετις πε- 
ριστάσεις. Μουσικό τεύχος λοιπόν, γιατί 
φέτος το καλοκαίρι Ώα λάβει χώρα η 
πρώτη διεθνής ΥΝ.Ρ. συναυλία στην 
Ἑλλάδα. Και αυτό είναι γεγονός πρωτο- 
φαγές για τα ελληνικά δεδοµένα, όπως 
πρωτοφανής είναι η ύπαρξη και ελληνι- 
κών συγκροτημάτων, πράγμα που κατα- 
δεικνύει πως η ἨΛ/ΠΙἔθ ΡοννεΓ σκηνή της 
χώρας µας είναι πλέον µια πραγµατικότη- 
τα. Σ. αυτή την πραγματικότητα, η συµ- 
Βολή του περιοδικού, πιστεύουμε ότι υ- 
πήρξε καταλυτική. 

Αυτό µας γεμίζει περηφάνια και Ικανο- 
ποίηση, γιατί από την πρώτη στιγµή της 
έκδοσής µας, δηλώσαμε πως θα υποστη- 
ρίξουμε κάθε µορφής προσπάθεια για τη 
δηµιουργία µιας εναλλακτικής προς το 
σύστηµα κουλτού- 
ρας. Εναλλακτική 
τόσοπροςτις 

"ππαίηςἴγρᾶπη εκ- 
φράσεις αυτού, ό- 
σοκαιπροςτις υ- 
ποτιθέµενες "μη- 
ὀθιογουπα”, α- 
ντιθετικές προς 
αυτό. 

περιοδικό ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΑΦΗΟΜΑΕ: Μιτή 

| ΕΟΝΙΚΙΤΙΚΗ 
καΤΑ ΤΑΙΚΗΝΩΣΗ 

Γιατίτελικά στην Ελλάδα, π υποκουλ- 
τούρα της αριστεράς, αποτελεί το ίδιο 
καθεστώς και βραχνά όσο και αυτή του 
σκυλάδικου. Πάντως το περιοδικό, πα- 
ρόλο το δεύτερο ΟΠ που προσφέρει, δεν 
πρόκειται να μετατραπεί σε μουσικό έ- 
ντυπο. Επίτου θέµατος, το φθινόπωρο 
σας περιμένει µια καινούρια έκπληξη. 
Και µην παραπονιέστε για την προσµονή 
αφού έχει αποδειχθεί ότι οι υποσχέσεις 
της Αντεπίθεσης πραγματοποιούνται. 

Προς το παρόν, απολαύστε το τεύχος 
αυτό και ετοιµάστετις βαλίτσες σας (ή 
Το ΡµΓΦεῃ τέλος πάντων) όσοι µένετε µα- 
κριά από την Αθήνα, για την 5η 
Εθνικιστική κατασκήνωση και την πρώ- 
τη µεγάλη Ίϊνε ΥΝ.Ρ. συναυλία. 

Φροντίστε παράλληλα, για το φόρτω- 
μα των μπαταριών αφού από 
Σεπτέμβριο µας περιμένουν νέοι αγώνες 
και νέες θυσίες, γι᾿ αυτό που όλοι µας 
βάζουμε πάνω από όλα, την Πατρίδα. 

Δημήτρης 
Ζαφευρόπθυλος 

Υ.Γ. 0 "δαίμονας του 

τυπογραφείου. 

μάλλον πήγε διακοπές 

λα, έτσι αυτό το τεύχος έ- 

χειτο σωστό 

ο αριθµό στο 

εξώφυλλο 

δηλαδή το 13 
(τού γρουσουσιά!) 

τεύχος 1} Ιούλιος - Λύγουστος 2003 

14. Νεοελληνική 

Εβνική μουσική σχολή 

12 εἶπε Αντεπίθεση 

Ἰ4. Ανησυχία και οργή... 

Ἰῷ Τρόπος Ματείς 

20) Νεοελλήνων διακοπές 

22 Ντέιβιντ]ρβινγκ: 

0 Ρίος ενός "αιρετικού” 

ιστορικού ερευνητή 

26 0 Ισπανικός εμφύλιος 

πόλεμος και Π εποποιία 

του Αλκάθαρ 

32 Καλοκαίρι υῦει αἰ[ος! 
34 Παγκράτιο 

Τέχνη Αρχαίων θεών 

38δ Λαγκωματιές 



. Πλούσια δράση φαίνεται να αναπτύσειτογερ- 

καρτα Κο ακο μανικό εθνικό κόμμα ΝΡΏ, παράτις διώξεις 
ἵ . πουυφίσταταιαπότογερµανικό κράτος και 

Πολιτικό κατεστημένο. Στις 24 Μαίου είχε 
πραγµατοποίησει στο Ανόθερο µετην συµµε- 

) τοχή 300 γερμανών εθνικιστών και πατριωτών 
το το τευχος Ειναι Π επανέµφανιση και στον ὃι- εκδήλωση και πορεία κατάτου πολυωπολιτι- 

σκογραφικό τοµέα των μεγάλων Βἰ 0 ΕΥΕΡ σμού. Επίσης στις 21 Ιουνίου πραγματοποίησε 
εκδήλωση διαμαρτυρίας κατάτης συμμετο- 
χής γερμανικών στρατευμάτων σε "ειρηνευτι- 

: '.. κές αποστολές’, ενώ τον Ιούλιο θα πραγματοποιήσει εκδήλωση µνήµης για τα 50 χρό- 
ξι κομματιών {και µιας εισαγωγής), θυελλώ- ἵ.. νιααπότην πύρινη καταστροφή του Αμθούργου από συμμαχικούς θομθαρδισμούς. 

ὅους και αγέρωχου ΠαἴθοοΓ6. Π κυκλοφορία 

[) Αναμφίβολα το σημαντικότερο νέο γι αυ- 

ΠΕΥΙΙ 5. Λυτή η επανεμφάνιση ακούει στο όνο- 

μα ”... ἰεθπάς᾽ και πρόκειται για ένα ππϊηἰ 00) έ- 

αυτή έγινε µέσω της Γἱπα] οἴαπα Πεο. που είναι 

η νεοϊδρυθείσα εταιρεία του κιθαρίστα των {- 

ὅνων των Β.Ε.0. 
Αυτότον καιρό, όλο και περισσότερο ὅραστη- 

ριοποιείταιτο γνωστό θρετανικό Εθνικό Μέτωπο 
ΒΗΙΤΙΡΗ ϱ08Β5 ΕΟΗΕ ("Ναϊϊοπαί Εγοη!"), στο οποίο αρχίζουν να προ- 
ΒΗΙΤΙΘΗ ΜΝΟΗΚΕΗΡ σχωρούν και δυσαρεστηµένα µέλητου 

νοτε πε | Βρετανικού Εθνικού Κόμματος (Ῥνρ”. 
Πρόσφατα οργάνωσαν εκστρατείες υπέρτων 

ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ; 
θρετανών εργατών, κατάτης συµµετοχής θϐρε- 

ΕΚΟΝΤ τανών στρατιωτών στο Ιράκκαι κατά τωντριτο- 
κοσμικών λαθρομεταναστών που απειλούν τον 

εθνικό και κοινωνικό ίστροτης χώραςτους. 

Ἰήπορείτε να επισκεφθείτε το πολύ ενδιαφέρον ; -- νο 
ρ « ον Το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο του Ζαν Μαρί Λεπεν που ΕχεΙ Προ- 

οἵζθ της εταιρείας στην διεύθυνση : νΛΑΝ.Ππα]- Καλέσει πονοκέφαλο στο γαλλικό πολιτικό κατεστημένο, εορτά- 

οἴβηοίθοοιάς.οοπῃ, από όπου και µπορείτε να ζει αυτή τη χρονιά τα 30 χρόνια ενεργής πολιτικής παρουσίας 

ο ο παπα. στην γαλλική πολιτική σκηνή. Το κεντρικό σύνθημα του Εθνικού 
Μετώπου αυτότον καιρό είναιτο εξής: 'Γιατην υπεράσπιση 
της Γαλλίας καιτων Γάλλων. Είµαστε 10 εκατομμύρια και ενώ- 
νουµετις δυνάµεις µας". 

τια, το ᾿ Πθηπαίης 0οποἴαηῖ”. Ετοιμάζεται και η 

επίσηµπ επανακυκλοφορία του εδώ και κά- 

µποσα χρόνια εξηντληµένου ορίίτ 009) "Ἠαίε 

0ήππος” (Βἱ 0Ε ΕΥΕΏ ΒΕΝΙΙ 5 8 ΛΟΟΒΛΝΑΤΕΡ 

ΑΡΟΛΟΙ Τ. 

[Κ) [Πολλά και ενδιαφέροντα ετοιμάζει και η 

πολύπλευρα ὁραστηριοποιούμενη |πιρεήιπι Άλλο ένα περίπου χρόνο στην φυλακή αναμένεται να παρα- 
μείνει στη φυλακή ο 55χρονος γνωστός αμερικανός φυλε- 
τιστής και εθνικιστής Ντέιθιντ Ντιουκ. Απότις 15 Απριλίου 
κρατείται σε φυλακές του Τέξας, µε κατηγορία για φορο- 

διαφυγή, ενώ οίδιος περιμένει να μιλήσει γιατην υπόθεση, 
μόλις εκτίσει την ποινή του. Την δίωξη του Ντιουκτην ανέ- 

λαθε ο Μίκαελ Τσέρτοφ που ως αξιωματούχοςτου υπ. 
Δικαιοσύνης έχειτην ευθύνη της δίωξης των τροµοκρα- 
τών που δρουν επί αμερικανικού εδάφους. Με αυτότον 

τρόπο επιχειρήθηκε να καταστραφεί ανεπανόρθωτα η ακε- 
ραιότητα και αξιοπιστίατου Ντιουκ. 

ΒοοοΓάς, από το Πόρτλαντ. Έτσι, Ώα κυκλοφο- 

ρήσει σύντομα το ᾿ρἱηϊ οἱ 1933" των 

Γερμανών ΛΗΥΑΝ ΒΕΒΕΙ 5, ένα ορ]: 00 µε 

τους Ἄγγλους ΛΥΛΙ ΟΝ τελικά,δεν έχουν διαλύ- 

σει αυτοί) και | ΕΟΙΟΝ ΟΕ 51. 6ΕΟΒΟΕ, κα- 

θώς και ένα πλήρες 00 µετους ΑΥΛΙ ΟΝ και 

πάλι (μάλλον δεν έχουν διαλύσει). Ἐρχεται και έ- 

να ολοκαινούργιο Ίιντσο δισκάκι από τους φο- 

βερούς Ρι ΑΤΟΟΝ 14! 

4 



| ο ---- 

Για µία ακόµη φορά η πολιτιστική κλη- 
ῥονοµιά της Πατρίδας μας γίνεται ὅια- 
φημιστικό προϊόν. ἠῄετά την εµπορευµα- 
τοποίποῃ της ιστορίας, µετά την εµπο- 
ρευµατοποίπση των ψυχών έρχεται και 
η ἐμπορευµατοποίηση των ανθρώπων. 

άθλημα του καλοκαιριού 

Ραντεβθύὺ Τελικός Γαλλίας Καμερούν. 

πθν δΕπ1 όμβ ρνθ | Ποιος είναι Γάλλος και ποιος 
καµερουνέτος; 0 ευρών αμοιφθήσεται! 

[Χ) Ἓχουμε και µια νέα ΗαΐίθοοΓθ μπάντα α- 

πό τη Νέα Υόρκη, τους ΓΟΒΟΕ ΕΕΕΏ ΗΛΤΕ. 

Μπορείτε να "κατεβάσετε᾽ και τα 5 κομμάτια 

του πολύ αξιόλογου ἀθππο τους από το οἱίθ 

τους στην διεύθυνση: νννννν.[οΓοθ[θἀ[ῃαίθ.οοΙῃ 

[Χ) Γιατουςπιο “παραδοσιακούς” φίλους 

του Αμερικάνικου Νότου υπάρχει ο «)ΟΗΝΥ 

ΞΒΙΧΟΝ µετο "θουίῃ οἱ Οουπίη - λ/οοί οί 

Βοοκ απά Πο[!” ϱΗΏ. 

[Κ) Συνεπής στο πρόγραµµα των κυκλοφο- 

ριών της η ΓαηζειΓαιισῖ ΠθοοΓάς, τον καιρό 

αυτό µετο πρώτο 0ῇΏ των ΠΕΡΕΙ ΗΕΙΙ. µετίτ- 

λο "Τπήγοι [οι 

0οπαιεςί”. 

Οι ΠΕΡΕΙ ΗΕΙΙ εί- 

ναι από την περιοχή 

του Ντιτρόιτ και α- 

ποτελούνται από Πα- 

λαιά µέλη των γνω- 

στών { ΙΒΕΠΠ 3/ 

και των θρυλικών 

ΤΗΕ βΟαυΕς ().0ι 

τύποι μάλιστα δια- 

σκευάτουν και Ώ|5- 

ΓΠΛΠΟΕ | Ακόμα 

πιο πρόσφατος τίτ- 

λοςτης εν λόγω ε- 

ταιρείας είναι το δρ]ῖτ 00) "Ἀππειίοδη-Λι5ίγίᾶη 

Εήεπάσβίρ" µετους Αμερικάνους ΕΙΝΛΙ ΥΛΗ 

και τους Λυστριακούς «ΓΟΝΕΗΕΛΗς. 

[Κ) σρῖῖΌῇ[ και απότην συνεργασία των 

Καναδών ΥΙΝΙ ΑΝΗ Μ/ΛΗΒΙΟΒς µετους 

Χιλιανούς ΟΏΛΙ 5|Ε0. Μπορείτε να το παραγ- 

γείλετε για 15 Ευρώ (τα ταχυδρομικά συµπερι- 

λαμβάνονται) από : βοἀήφο Ρ., Ρ.Ό. Βοχ 14, Λα, 

54η ΜαΠίη [5ἱᾳο. 21), Φαπίίᾶςο, ΟΗΙΙ Ε. 

[Χ) Περνάµε στην Ευρώπη και στους 

Γάλλους” - βασικά, ακτιβιστές Βρεττόνους 

αυτονοµιστές- ΒΛΟΛΡΟΙ) 9ΓΟΙΒΜ, οι οποίοι 

"μόλις κυκλοφόρησαν το δεύτερο 0ῇ) τους µε 

τον τίτλο ΄Ἔθσαπη Ροιγοί”. 

[Κ) Νέες δουλειές από παλαιές και πιο νέες 

Αγγλικές µπάντες αυτόν τον καιρό. Έτσι έχουµε 

τους ΘΕΟ ΓΙΟΝ 5 µετο "Ἠατά | ([ο” ΟΠ 

(Νογάϊςο) και το "ΚΙοἰΚ άοννη ελλαῖ Ειιοἰκίπο ννα[!” 

ορ] 00) µεΒΕΤΛΙ ΙΑΤΟΗ και ΒΑΚΕΗςΟ ΡΟΖΕΝ. 



[) Οι απίστευτοι Δανοί Ηοο[ίαδης ΗΝΙΏ ΒΌΥ- 

Ευ Ώ ΒΑΝΗ τα κάνουν όλα γυαλιά-καρφιά µέτο 

πρώτο τους 0ῇΏ που έχει τον ᾽ μυστήριο” τίτλο 

δ 

[) Από την Αθηναϊκή Τοϊοπἰκορέ Ριορᾶφᾶπόᾶ 

έχουµε µια πολύ σηµαντική κυκλοφορία: "Τμ 

ΝισΙχί ἀπά Γορ, ρ8/! 200, µια ]4λεπτη συλλογή 

µετις πιο αξιόλογες µπάντες του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Ράσάπ / Β]8οίκ Μεῖσ]. Ὅλα 

τα κομμάτια είναι είτε αποκλειστικά ηχογραφηµέ- 

να για την συγκεκριμένη συλλογή, είτε σε σπάνιες, 

ακυκλοφόρητες εκτελέσεις. Πολύ ωραία είναι και 

η παρουσίαση (]άγουί) του 0Ώ, το οποίο και µπο- 
ρείτενα παραγγείλετε για 19 Ευρώ (συµπεριλαµ- 

βανοµένων των ταχυδρομικών) από: 

Τικ., Τ.9.440 88, 12] 05 Περιστέρι. Για περισσό- 

τερες πληροφορίες: 

(οἴθηΚκορβρ{ορᾶᾳᾶπάδθΠοϊπια[].οοπη 

δν Φοίεππομῇ δτσψαπαπδα δν 

ΡΑΩΙΑΝ ΕΚΟΝΤ, Ί]νε Ἠλωνες οὗ Ναίοηα! Ξοοἰσ[έκὲ Β]αοὶς Με! Ὀωδεγογονιά 
αὐῖκεν αααίη νν τὴν οὸ ο. ο ο κ λα 
Εήεκεμῖ ἔομ... ή τΝΝΗΝν «εκ... ΥΝΙ μμ οτπηθ... απιά νι ς 

σσ μι ο να η] 
ἐα θ1ς πα οἳ ἘΙΜΕΝΛΝΙΝΤΕΕ. βομν, ΨΟΟΡΡ ΟΕ ΕΑΙΙ ΕΝ αγ οεἶνοςς νι 

υπ πε Μαι σι κος  κ  λεσο. 
αἶτα θεος ἠαές (0) κοµας. ΥΝΟΙΣΟΤ ΑΕ. Ἠοινίδς {ουν εἶνο ὑπωομιον κ] μεν... 

Απά ΗΟΙΟΦΑΟΣΤΟΣ προη ὕνε Φεοςετ ες», Τε ην ΟΟΜΜΑΝΡΙΟ Ἔνε 
ΑΥΛΗ Ἠογάες. Ώνεῃ ἥνε {ους ΤΗΝ 5ης 1άε 

Θεη ἸνίΗ Νανα απ ροννεν ος Ἱερίομ. ην ΤΗ ΑΙ ΠΟ} [ ε 
ο νο) ) νε Γι Ὃ οκ κε. Έαγ Ώνε ΡΑΝ ΤΗ: ΕΟΝ οἑἴνε ΑΕ νεν, 

σΠοΝ 
Ώνε Οσοίάεν ὄνπερα πύονς νε ννῖρκ ο 8ις Ώηηνες. ΝΟΚΤΙΙΒΝΑΙ. ΜΟΒΤΙΙΜ (ο ὑεκίπε, 

[ο πα σαν ὅιε νν! οί ἴνε Ὁ ο τν στ. 

α ΎΟι νο Ίλα 
τα ο 1 ΤἝνκορε 
ἡ οἳ ἥνε ΊΤορε, πρέοα ου Ἶνε {1418 Ὀ]ονν. 

τκ 
ῬΡΟΒΟΧ 440588 

121 05 ΡΕΒΙΣΤΕ' 
ΑΤΗΕΝΡ ΗΕΙΙ.Α5(68Β) 

αν κ ση 

ο ο στ ο πο Ἡ 
ννννν Ινεραραηίκο. εομνἑοἰεπκορθρνορᾶσηπάα 

[) Ἡμαρτον] Οι Φινλανδοί 9ΝΙΡΕΒ έχουν (πά- 

λι) νέα δουλειά µετο "Ριαί5θ ἀπά Ργε]μὰθ ἴο ἃ 

Νανν ἸΛ/οήἀ” ΟΠ, που πρέπει να είναι το τρίτο 

τους µέσα σε διάστηµα περίπου ενός χρόνου (). 
[6) Κάποιες νέες κυκλοφορίες από 

Γερμανία µεριά :«ὐΝΟΦΤΗΒΜ "ΥΝΙε Β]είδεη 

Πουίςομ", ΒΛΗΚΙΝΟ Π0ῦς "Βουα] Λοος", 

ΥΛΕ γΙΟΤΙΡ "Ναιιοηδ]ίσπιις", ΠΛΞΣΟΕΞΟΑΝΟ 

"Β.7.Ι Τ.Β.",ΒΛΟΟΣΕΝ ΠΛος "| ἃ9οί 5ἷθ τω[ία 

Κοπηπηεπ”, 9[ΛΗΙ ΘΕΝΝΙΤΤΕΗΒ "Οιππαπία 06: | 

Λος", ΡΕΟΗ 1 5ΟΗΝΕΕΕΙ Ῥϐ.9", ΝΕΙ55Ε 

ΟΙ ΕΕ " αμιζεμίθ ἆθι ἀεἰκἀάθησ”, Κ0-ΡΙΕ 

ΒΑΝΠ "Ο-οροπ” (ππἰ 00), 9.9.Λ. Ώευ 

Καπιρί ᾖαί Βεαοππαπ”, ΛΙΓΒΠυΟΗ 

“Ραϊποίίσομ ΡΓᾶΚ{ίοᾗ οί” 

[δ) [Πολύ καλή εντύπωση σε όλους µας έχουν 

κάνει και οι Γάλλοι ΟΠΕΥΠΟΌΤΙΝΕ µετο πρώτο 

ό 

Μαίρης Βαρσαμίδου 

.-. 

ΕΘΕιιγὸο- ΜΙ5ΙΟΠι 

«και Ειιγο-ιςατάντια 

Πολλά Ευρωπαϊκά "πακέτα" τρώμε συνεχεια, 

μυαλό όµως, δεν θλέπω να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα, ότιθά- 

λαµε. Σε τελική ανάλυση µερικά πράγματα θυμίζουν τις κρυφο-α- 

πατεωνιές των καζίνο και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διαφέ- 

μας 

ἵ-- 
4 
2- 

... 
ρουν απότις ΚΠάε: εκπλήξεις (µόνο που οιτελευταίες είναι γλυ- 

Κές, σοκολατένιες καιτιςλατρεύουμε). 

Έτσι µε αυτά και µε εκείνα καταλήξαµε στην πρωτιάτης Τουρκίας στην Εωπονίείοη (καθό- 

τικράτος... Ευρωπαϊκό, µαζί µετο Ισραήλ πακέτο). 

Γιατί, µήπως εσείς περιμένατε κάτι άλλο; Το Βέλγιο(- 

σως; ΣιγάΙ Μην είναι Ευρωπαίοι αυτοί!Έχετε δει 

Τούρκους εμφανισιακά να δείτε µετι μοιάζουν; Ελα... 

έλαἰ Δεν θέλω πονηρά χαμόγελα και... ζωοφιλικές εἰ- 

κασίες! Καιτου χρόνου καλά να είµαστενα ξανασκύ- 

Ψουµε το κεφάλι καινα αγνοήσουµε όλες τις προκλή- 

σεις εναέριες και εδάφους-εδάφους (όπως λέμε καρέ- 

τα-καρέτα). Καθ ότιη επόμενη χρονιά των μουσικών 

θραθείων, θα πέσει μούρη µε μούρη, σε µια "ατυχή 

σύμπτωση" καλέ! Πεντακόσια πενήντα συν ένα χρό- 

νια από την Άλωση, όπως µας πληροφόρησε εγκυρό- 

τατος δημοσιογράφος του αστεράτου καναλιού. Για ακούστε και δείτετην ατυχίατης 

συγκεκριµένη σύµπτωσης. Πωςθαλικνιστείο χρυσός µου στους ρυθµούςτου οΠεηί2]; 

Τόσα λιλιά πήρε και αυτές πια οἱ 'γιορτές µίσους", πάντα να πετάγονται στην µέση καινα 

τα χαλάνε όλα( ΤσΙ ΤσΙ Τσ Τι μιζέρια... 

Αυτό είναιλοιπόν το Ευρωπαϊκό όραµα, αγαπητοί αναγνώστες-στριες. Να ανέχεσαιτον 

Κάθε αποτυχημένο ή εγκληματία να ασελγεί ποικιλοτρόπως ειςθάρος σουκιεσύναφω- 

νάζεις "κιάλλο, κιάλλο" στα πλαίσια (µην ξεχνιόμαστε) της παγκοσμιοποίησης καιτης... 

πολυχρωµίας! 

Φεύγοντας τώρα απότο "ευρωπαϊκό" όραμα, θα περάσουμε 
σε µία άλλη κατάσταση και "διάσταση" πιο ύπουλη. Την Μογγολική! 

Με µια µικρή δόση ευρωπαϊκής φιλαργυρίας Κι έτοιμο, το πολιτικό παρατράγουδο! Ας 

αρχίσουμε µετον µήνα Ιούνιο (που θαδίζουµε και όχιτόσο αισίως) καιτην Πράσινη 

Γραμμή, όπου το θραθευµένο πλέον τουρκο-τσιφτετελο-κάτι, θα εμφανιστεί κάπου ανά- 

µεσα στη Ζώνητου... Λυκόφωτος και στο Πράσινο Μῖλι (εξαίρετο θρίλερ και πολύ επίκαι- 

ρο). Συνεχίζοντας ακάθεκτοι, θα συναντήσουμε στο διάθαµας, τους γνωστούς-άγνω- 

στους κουφούς των λεωφόρων. Μετάφραση: "Μικρά" αυτοκινητάκια, µε" μικρόμυα- 

λους' οδηγούς, ὀπου λικνίζονται στους ρυθμούς της νικήτριας της Ευπονίσίοη, µε τέτοια 

ένταση στο πανάκρίθο «Ώτους, ικανήνα γκρεµίσει σπίτια (τόση ανασφάλεια πια). 

Φανταστείτετιθα γίνει στα σκυλάδικα Και στα ππαἰηςἰτεᾶπη μαγαζιά της παραλιακής, ὁ- 



που το συγκεκριµένο άσµα θα "Κο- 

σµεί"τις ανούσιες θορυθώδεις θρα- 

διέςτους. Ψυχραιμία παιδιά! Σεπερί- 

πτωση που δεν τοπροσέξατε, δεν 

προκριθήκαµεεµείς, για ναλυσσάτε 

έτσι. Τα καλοκαιρινά ξεφτιλίκια, που 

μόλις διαθάσατε, έγιναν µετην ευγε- 

νή χορηγία του μπανιστίρντουλάπ 

και αναμένονται πολύ "καυτές" επεν- 

δύσεις και διαφημίσεις από 

Σεπτέµθριο µεριά.Όπου όλες πλέον οι επικερδείς επιχειρήσεις θα σηκώσουν πανιά για 

άλλη γη και άλλα µέρη, για Πιο φτηνά σκουρόχρωµα χεράκια καιθα αφήσουν τους (εκτός 

από μαύρη πέτρα), Ελληνικές οικογένειες µε χρέη και παιδιά πεινασµένα. Πράγμα που 

μας στέλνει (αδιάθαστους) στο επόµενο συμπέρασμα.Έφυγαν αγαπητοί αναγνώστες, οἱ 

αλλοδαποί από τα φανάρια καιθα μαζευτούν ο/Έλληνες να ζητιανεύουν. Μετανάστες 

στην ίδια την Πατρίδατους. 

Το θρίσκεται υπερθολικό έτσι; Κανένα πρόθληµα! Μια θόλτα από την Ομόνοια καιτα 

στενά της καιθα σας πείσει! 

Τέλος πάντων. Λέω να σας την χαρίσω αυτή την φορά και να µην σας µιζεριάσω ἀλλο[ 

Εξάλλου, καλοκαιράκι είναι, την Αντεπίθεση θα πάρετεγια να διαθάσετε στις διακοπές 

σας, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσετενα καταριέστε. Διότι, ὡς γνωστόν, τις μεμονωμένες 

κατάρεςτις αντιμετωπίζω μεχιούμορ. Με την ομαδική γκαντεμιά, αγριεύοµαι και αρχίζω 

να δαγκώνω... 

επι -- 

Το πρώτο πολυπολιτισµικό μουσικό συγκρότηµα της χώ- 

ρας µας. Αντιπροσωπευτικό της ποπ κουλτούρας αλλά και 

του μέλλοντος που επιδιώκουν κάποιοι για την ελληνική 

κοινωνία. Πάντως εμείς τους δίνουμε πέντε[ δάκτυλα µαζί 

µε µία παλάμη! 

Παιχνίδια του μωςσωού 

Όνους είναι ένας πολυσύνθετος "οργανισµός" κ ἐτσιπρέπεινασντι- 
µετωπίζεται. Αν και µία προσεκτική µατιά γύρω σας, θασας δείξει ότιο περισσότερος κό- 

σµος κυκλοφορεί µε μυαλό απλά και µόνο επειδή είναιτης µόδας! Δεν μπορούμε ωστόσο 

να αποκλείσουµετους σοθαρά σκεπτόµενους ανθρώπουςπου... ζουν ανάµεσα µας... 

Άλλοι, λοιπόν ψάχνουν ναθρουν σεχαρτάκια επιτραπέζιων παιχνιδιών µε "ζωντανούς" 

χαρακτήρες, την ανώτερη έννοιατου σατανισμού (λένε) µέσα από τον θαµπιρισµό (ό- 

Πως πληροφορηθήκαµε τηλεοπτικά από κάποιον ψυχολόγο-θεολόγο) και άλλοι προτι- 

μούν να ασχολούνται µεπιο 'γήινα" καθημερινά προθλήµατα.Ένα απλό παράδειγµα, εἷ- 

ναι η κλασική περίπτωση του κυριακάτικου µπάνιου στην θάλασσα, όπου έναςΈλληνας 

αντιστοιχεί σε πενήντα Αλθανούς, µετις γνωστές σε όλους οδυνηρές συνέπειες. 

Αντί, όµως, οι "κύριοι" που µας θοµθαρδίζουν µεειδήσεις ανά μισάωρο, να τονίζουν τα 

συγκεκριµένα προθλήµατα καινα προτείνουν τρόπους αντιµετώπισηςτους, στα πλαίσια 

της παγκοσμιοποίησης (µην ξεχνιόμαστε και µας στείλουν εξορία µε την ετικέτα του ρα- 

τσιστή), αναλώνουν τον πολύτιμο χρόνο µας, µε αμερικανικού τύπου προπαγανδιστικές 

τρίχες (και ενίοτε κατσαρές) για επικίνδυνα παιχνίδια που θλάπτουν τα θλαστάρια µας. 

Μόνο που ξέχασαν κάτι... Εδώ είναι ΕλλάδαΙ Και κάτιτέτοιες υστερικές δηλώσεις απλά 

τους πλήρες 00 "Λιχ Ληπες|’ που βγήκε από 

την Μισίαμο οί [γαα[τιοη. 

[) ΒΛΝΌΛΙΙ ΟΒΙΡΡΕ ονομάζεται π "παρα- 

ὁοσιακή” Οἵ[/Β.Λ.Ό. µπάντα που αποτελείται α- 

πό µέλη των γνωστών Γσέχων ΕΧΟΛΙ ΙΒὐ)βΒ και 

"Βιποῃ οἱ (ᾶςοᾶ]ς᾽ λέγεται το πρώτο τους 00. 

[) Στις 2] Ιουνίου 2003 διεξήχθη στα περί- 

χωρα της γἱοθηζᾶ, µε προσέλευση 100 9ίης το 

φεστιβάλ για τη δεκαετία της δισκογραφικής ε- 

ταιρίας Τµοπο ΠθοοΓάς. Κεντρικό γεγονός η επα- 

νασύνδεση µετά από µια επίµονη εξαετία των 

Βρυλικών Α.Ὀ.Ι.. 122. Π εκδήλωση Ώα ήταν αµι- 

.ςδτ ΥΧΥΝΥΟ 
ΑΤΑΚΕΣ ΣΑΧ ΧΑ οσο 

ΑΕΗΜΟΟ 

μι ΤΙΜΑ ΕΒΟΝΤΙΕΒΑ 

Β8Οµ1νς Βι οΟῦ 

5υΜΒΟ ΒΗΟΤΗΕΗΡ 

ὈΑΗΙΟ ΒΗΕΘΞΑΝ 

ΙΝΟΞΘΤΙΟΕ 5ΙΟΕ 

ΟΕΞΤΑΒΕΙΙΙςΑ 

ΑΌι 122 

γώς ιταλική αλλά για µια ακόµη φορά οι Βοΐΐπα 

Β]οοὰ έδωσαν το παρόν, μένα δυναμικό κι άµε- 

σο σετ8 κομματιών, παρουσία μάλιστα κι 

Ἑλλήνων συναγωνιστών. Μπορεί η ανταπόκριση 

του κόσμου να ήταν επιλεκτική καθώς όλοι πε- 

ρίµεναν να διοχετεύσουν την ενέργεια τους σται- 

ταλόφωνα αἴουρς, αλλά γι αυτούς που ξέρουν 

να εκτιμούν και για χάρη της ελληνικής σκηνής, 

οι Β.Β. κράτησαν ψηλά τη σημαία. Ἄλλα αΓοιρς 

που συμμετείχαν ήταν οἱ οωππάμ Βγοΐῃεις, 

Ὀ]επια ΕΓοηίίθις, Ιη]ισίίοῬ οἱἰάς, ΛΗΜΟΟ- 

Ροηφἱοι Αππίοο, Ο85ίὰ Βε]]ίοᾶ. Νικητές απήχη- 

σης, ρο({[οηπίπη κι ευγενείας, οι ΑΏΙ 122 και 

Όοσία Βε]]ίοα. Παΐ] το Ὀιή]ίο, Γαρηϊζίο, Γἀ51οἱ 

[) Κυκλοφόρησε από την Πολωνική 

ΥΛ/οἱμοννει (6ο. το πολύ καλό ορ] 00 "Ῥο]ίς[- 

Ηε[]επίο ΛΙ]άποο Λααίηςι 7.0.0.᾽, µετους 

Πολωνούς ΟΛΡΒΙΟΟΗΝΟΝ και τους δικούς µας 

ΠΕΠ 5ΓΗΒΜΕΗ. Το ανανεωμένο διαδικτυακό 

οἷίθ των τελευταίων µπορείτε να επισκεφθείτε 

στην διεύθυνση : 

ΜΑΝΝΝ.ΓΠθρᾶαΠ/[ΓΟΠΙ.ΟΟΠΠ/ ἀθΙΦ{ΙΙΠΠΘΙ 

[) ὮἘτοιμο καιτο 6ο τεύχος του περιοδικού 

"Β]οοά 8. Ποπουι της χώρας µας, µε συνεντεύ- 

ξεις, πολιτικά, ιστορικά και µουσικά κείµενα, 

νέα, κ.ά. Στείλτε 5 Ευρώ στην διεύθυνση : Τ.Θ. 

52 119, 144 10 Αθήνα (-πιαί]: 
ΕΙ Πο]]άςθγαβοο.αι) 9 

[) Λοιπόν, καλές βουτιές και προσοχή να 

µην...µαυρίσετε υπερβολικά! 



νίες της Ευρώπης τάχθηκαν µετο µέρος των εθνικολαικών 
υνάµεων οργανωμένοι σε εθνικές λεγεώνες και µεραρ- 

χίες. Αυτοί οι νέοι χαρακτηρίστηκαν από τους αστούς κοσµοπολί- 
τες που όταν έμπαιναν τα γερμανικά Ρ8ΗΖΕεΙ στην καλύτερη των 
περιπτώσεων διέφυγαν στο Λονδίνο ενώ στη χειρότερη συνερ- 
γάσθηκαν µετους κατακτητες, σαν "προδότες και δωσίλογοι! Από 
τους ξένους εθελοντές που πολέμησαν στο ανατολικό µέτωπογια 
την εθνικοκοινωνική Ιδέα, για µια ελεύθερη Ευρώπη χωρις κΚο- 
σµοπολίτες και µπολσεθίκους τύραννους µια ξεχωριστη παρου- 
σία είχαν και οι εθελοντές από τη Φλάνδρα. 
Το Βελγικό κράτος ιδρύθηκετο 1830 και περιλάµθανεδυοε- 

θνότητες τους γαλλόφωνους Βαλλώνους καιτους ολλανδόφω- 
νους Φλαμανδούς. Η Βαλλωνική εθνότητα είχε από την αρχή το 
πάνω χέρι αφού η γαλλική ήταν η µόνη επίσηµη γλώσσα ενώτις 
πιο καίριες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό κατείχαν Βαλλώνοι. 

Κατά την διάρκεια του Α'ΠΠ το Βέλγιο συμμετέχει σαν σύμμα- 
χος της Αντατ. Μετην υπόσχεση ισονοµίας και ισοπολιτείας οἱ 
Φλαμανδοί πολεμούν στο πλευρό τῶν Βαλλώνων. Μετάτο πέρας 
όµωςτου πόλεμου οι Βαλλώνοι δεν τηρούν την υπόσχεσητους 
και οι διακρίσεις εις θάρος των Φλαμανδών συνεχίζονται. Αυτό εἷ- 
χε σαν φυσική συνέπεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εθνικιστικό 
πεύκα στη Φλάνδρα κατά τη διάρκεια του µεσοπολεμµου. 

Ιδρυονται οργανώσεις και κνήµατα όπωςτονΝνν, 
Π ΨΕΒΏΙΝΑΣΟ καιη ΡΕΒΝΙΑς µε φασιστικό και 

εθνικοσοσιαλιστικό προσανατολισμό. 
Το 1939 ξεσπά ο βΒ' Π.Π. Η Βελγική κυθέρνηση 
σέρνεται κυριολεκτικά στο πόλεμο στο πλευ- 

ρότων Αγγλογάλλων. Φυλακίζονται έτσι 
ε σαν ύποπτοι προδοσίας και κατασκο- 

Κ. τη διάρκεια του Β' Π.Π. χιλιάδες νέοι από όλες τις γω- 

πίας, χωρίς να υπάρχουν 
να. τις περισσότερες 

ο ο. φορές ούτεκαν εν- 
ιο δείξεις, αρκετοί 

Φλαμανδοί εθνικι- 
στές όπως και 

Βαλλώνοι 
Ρεξιστές και κα- 
τόπιν µεταφέ- 

ρονται στη 
Γαλλία. 

Σπύρου ]χανόπουλου 

Εκείστις 20 Μάιου 1940 22 Βέλγοι πολίτες, στη πλειονότητα 
τους Φλαμανδοί εκτελούνται από Γάλλους στρατιωτες. Μεταξυ 
των εκτελεσθέντων και ο ηγέτης της ΝΕΒΡΙΝΑΣΟ Ναη 5Ο/85εη. 
Στις 28 Μάιου το Βέλγιο καταλαμθάνεται απότους Γερμανούς. 
ΟιΦλαμανδοί σαν λαός συγγενικός µετο γερμανικό υποδέχονται 
τη ΛεΓπιαςΠί σαν ελευθερωτη. Σε µια κίνηση καλής θέλησης οι 
Γερμανοί απελευθερώνουν όλους τους Φλαμανδούς αιχμάλω- 
τους που υπηρετούσαν στο Βελγικό Στράτο ενώ παραχωρείται 

αυτονομία στη Φλάνδρα. 
Σεένδειξη ευγνωμοσύνης αρκετοί Φλαμανδοί κατάσχονται στις 

γερμανικές ένοπλες δυναµεις. Καπιοι απ' αυτους γίνονται δεκτοί 

στη ελίττου 3ου Ράιχτα ΥΝαΠεη 55. Το σύνταγμα Νογάννεςί απο- 

τελείται από Φλαμανδούς και Ολλανδούς εθελοντές. 
Στις 21 Ιουνίου ξεκινάει η σταυροφορία της Ευρώπης ενάντια 

στη µπολσεθίκικη τυραννία. Μετη σύμφωνη γνώµη των γερµα- 
νικών και φλαμανδικών αρχών αποφασίζεται η δηµιουργία µιας 
φλαμανδικής λεγεώνας η οποία εντασσόµενοι στα ΥΝαΠεη 55θα 
πολεμούσε στο ανατολικό µετωπο. Χιλιαδες νέοι Φλαμανδοί 
σπεύδουν να απηθούν συµµετοχή στη Λεγεώνα. 
Έτσιοι προὐπάρχοντες εθελοντές της Νογαννεσί µαζίµετους 

νεοσύλλεκτους που στη πλειονότητα τους είναι µέλη των φλα- 
µανδικών εθνικιστικών κομμάτων συγκεντρώνεται στο Αηγ5της 
Αν. Πρωσίας για εκπαίδευση. Σχηματίζεται έτσι η Εγαϊν/ίαεη 
ιεοίοη Εἰάπάεγη. Διακριτικό της λεγεώνας ο μαύροςλέοντας µέ- 
σα σε κιτρίνη ασπίδα στο αριστερό µανίκι κάτω από τον αετό ενώ 
τα παραδοσιακά σίογµπεῃ αντικαθίστανται απ' τη τρισκελή σθά- 
στικα (1ή(ος) παραδοσιακό σύµθολο των κάτω χωρών. 
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Ακόμη µία νικηφόρα προέλαση των γενναίων Φλαμανδών 



Ηλεγεώνα αποτελείται από 2λόχους τυφεκιοφόρων 1 λόχο α- 

ντιαρµατικών πυροθολων,Ί λόχο θαρέων όλµων καιτολόχο διοι- 

κήσεως συνολικά 880 άνδρες. Η πλειοψηφία των αξιωματικών είναι 
Γερμανοί ενώ οιπρώην αξιωματικοίτου Βελγικού Στράτου και πολι- 
τικοί φυσιογνωμίες όπως ο Ώγ, βεάπποπα Το[ιεπαςΓθ της ΥΝΝ και οἱ 
ΕΓγαηζοἱ5 Και 5υγ5 αποτη ΝΕΒΡΙΝΑΣΟ ονομάζονται ανθυπολοχαγο(... 
Άπαντες οι υπαξιωματικοί είναι Γερμανοί. Πρώτος διοικητής τοπο- 
θετείταιο αντί συνταγματάρχης Ι{ρρεη. 

Στις 10 Νοέμθριου 1941 η φλαμανδική λεγεώνα καταφθάνει στο 
ανατολικό µέτωπο. Τοθάπτισματου πυρόςθατο πάρουν στη µε- 
γάλη σοθιετική αντεπίθεση του Ιανουαρίου του΄42. Εκτός θέθαια απ΄ 
τις κόκκινες ορδές έχουν να αντιμετωπίσουν καιτο διαθόητο ρωσι- 
κόχειμώνα.Όμωςπαρ' όλεςτις αντιξοότητες πολεμούν µε αυτα- 
Πάρνηση. Τον Ιούλιο του '42 µαζίµε Ολλανδούς καιΛεττονούς εθε- 
λοντές τοποθετούνται στους θαλτούς γύρω απ'το Λένινγκραντ 
συμμετέχοντας στη πολιορκίατης πόλης. Νέος διοικητής τηςλεγε- 
ὠνας αναλαμθάνει ολοχαγός (οπηΓαπα οςΠδἰΙοπο ένας δίκαιος αλλά 
ξένος προς τη Φλαμανδική νοοτροπία αξιωματικός. 

Ωςτις αρχές του 1943 η λεγεώνα συμμετέχει σε Πολλές επιχει- 
ρήσεις στο ανατολικό µέτωπο κερδίζοντας τον θαυμασμό καιτην 
εκτίµηση ακόµα καιτης ίδιας της ανωτάτης γερμανικής διοίκησης. 
Πολλοί Φλαμανδοίτιμώνται µετον σιδηρούν σταυρό Β’ και Α'τά- 
ξεως ενώ κάποιοι άλλοι στέλνονται σαν δόκιμοι αξιωματικοί στο Βαά 
Τοἰζτη διάσηµη σχολή αξιωματικών των ΝΝαΠεῃ 55, 

Χιλιάδες νέοι κατατάσσονται µε ενδουσιασµό 
στην Φλαμανδική Λεγεώνα 

Αποφασίζεται ηλεγεώνα που έχει υποστείθαριές απώλειες ως 
τώρανα ανασυγκροτηθε(. Γ’ αυτότολόγο αποσύρεται στη Ώερίςᾶ 
της Ουκρανίας όπου δέχεταιτονέοαιµα. Ηλεγεώνα µετασχηματ(- 
ζεται στη 55 Ερεϊνή[ίοεη οωππηρήσᾶςθ "ΕαποεπηαπεΚ’, Δυστυχώς κά- 
ποιοι ανεγκέφαλοι σωθινιστέςτου επιτελείου έδωσαν ένα όνοµα 
που δεν έχει σχέση µετην ιστορία της Φλάνδρας αφού στο φλα- 

µανδικό χωριό |αποεπιαΓεΚ έπεσαν κατά τη διάρκειατου ΑΠ.Π.έ- 
ναςλόχος από Γερμανούς σπουδαστές, Παράλληλα διατάσσεταιη 
αφαίρεση τουλέοντα και ή αντικατάσταση των ἰΠίος µε τα σἱογΙΠεη. 

Στην άδικη αυτή απόφαση αντέδρασαν όχι µόνο οι Φλαμανδοί εθε- 
λοντές αλλά και Γερμανοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ακόµα και 
οίδιος ο διοικητής 5εἡιίοπα. Η δύναμη της ταξιαρχίας ανέρχεται 
στους 2.205 άνδρες. Το 1944 θρίσκειτους Γερμανούς να υποχω- 

ρούν προς δυσµας. Στο Ναπνατης Εσθονίας λίγοι Φλαμανδοί και 
Εσθονοί 5» πολεμούν απέναντισε υπέρτερες σοθιετικές δυνάμεις. 
Στη µάχη του Νανα θα διακριθούν 2 άντρες της φλαμανδικής τα- 

ξιαρχίας ο ανθυπολοχαγός Ο6ο{0 Ώ Ἠαεςε καιο υποδεκανέας Βεπιγ 
οεΠΓῄπεη.Ο πρώτος διοικεί αποτελεσµατικότητα ένα ολόκληρο συ- 

γκρότηµα µάχης ενώ ο 

δεύτερος σαν αρχηγός 

στοιχείου αντιαρματικού 

πυροθόλου καταστρέψει 

δεκάδες εχθρικά άρματα. 
Ο υποδεκανέας 5εΗΠΙπεη 
Προάγεταισε δεκανέα α’ 
τάξεως καιτου απονέµε- 
ταιο σταυρός των !ππο- 
τών του σιδηρού σταυ- 
ρού, οµόνος Φλαμανδός 
µε αυτήτην ανωτάτη διά- 
Κριση. Ο ΒΕΠΗΥ 5εΠή]πεη 

γίνεται έτσιοθρύλοςτου 
φλαμανδικού εθνικισµου. 
Ακόμα και ο ίδιος ο Εδἰἰχ 
5ἰ6ίπει μιλάει µετα καλύ- 
τερα.΄ λογια τους 
Φλαμανδούς εθελοντές. 
Το 1945 η ταξιαρχία µε- 

τασχηµατίζεται σε μεραρχία την 27 55 Εγεϊννίαςη ΟΓγαεπααίθγ 
Ὠἱνὶσίοη "| απαεππαΓεΚκ’. Στιςτάξεις της κατατάσσονται µεενθου- 

σιασµό παρόλη την διαφαινόμενη ήττα, νεολαίοιτης Φλαμανδικής 
Εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας 15 ὡς 17 ετών, άνδρες των φλα- 
µανδικών Αἰἰοεππείη 55 και Φλαμανδοίπου υπηρετούν στογερµα- 

νικό ναυτικό και αεροπορία. 
Με πίστη και φανατισμό στην ευρωπαϊκή υπόθεση οι Φλαμανδοί 

55 πολεμούν σεγερµανικά εδάφη πια. Στη Πομερανία στο Όντερ και 
στη µάχη του Βερολίνου οἱ Φλαμανδοί αντιστέκονται μεπείσμασιις 
ασιατικές ορδές του κόκκινου Στράτου. - 
Δυστυχώς όµως όλα έχουν χαθει... 

Γερμανία συνθηκολογεί άνευ όρων. Οιεπιζήσαντες Φλαμανδοί 55 
σπάνετις σοθιετικές γραµµές και παραδίνονται στους δυτικούς 
σύμμαχους ελπίζοντας σε καλύτερη μεταχείριση. Αυτοίόµωςθα 

Ο Βεπιγ 5εμηί/πεη το σύμβολο 
του φλαμανδικού εθνικισμού 

τους παραδώσουν στις Βελγικές αρχές οἱ οποίες θα τους αντιµε- ο. 
τωπίσουν σαν προδότες και δοσίλογους. Στακολαστήριατου 
Βενεήίοο οι Φλαμανδοί και οἱ Βαλλώνοι θετεράνο! των Ν/αΠεη 55θα 
υποστούν εξευτελισμούς καιθασανιστήρια απότους όψιμουςπα- 
τριώτες. Όσοι επιθιἰώσαν µετάτην από φυλάκισητους ποτέ δεν ξέ- 
χασαντους δεσμούς αίματος που δένειτους άντρες σετέτοιες πε- 
ριπτώσεις. Πετυχαίνοντας και στον επαγγελματικά στίθο και αφού 
κατάφεραν να γίνουν ευυπόληπτα στελέχητης φλαμανδικής κοι- 
νωνίας ιδρύουν το 5ί. Μααγιεηννίοπα (ἴδρυµα του Α. Μαρτίνου) µε 
σκοπό να υπερασπιστούν την τιµή τους από διάφορους συκοφά- 
ντες. Είναι αυτοί επίσης που θοήθησαν στη δηµιουργία ενός Ισχυ- 
ρού εθνικιστικού φορέα στη Φλάνδρα. 

Εν κατακλείδι οι Φλαμανδοί εθελοντές ήταν µια απότις πιο δυ-. 
νατές παρουσίες στο Αν. µέτωπο καιίσως αν στους Βαλλώνους συ- 
νάδελφους τους δεν υπήρχε µια προσωπικότητα σαντου [6οη 
Βεογεί[ε να εἶχαν τη διασημότητα πουτους άξιζε. 

ΒΙ ΛΙ 

Αἴθη ΒΓαπάϊ "ΤΠΕ |α5ί ση ο{ Παπάθις" 9οΠΙΠε( Μαιν Ηἰ5ίοη). 

(οΓάοη ΙΛΠΙἴαπηδοη ᾿ ογα!ηἰ5 Πηγ Ποποι/" Βίοννή Βοος | 

Βαν]α | ΠΙε]οῃῃ "ΕοΓΘίϱη ος ο[ἴ]ε Τη(Φ ποια 9/4Πηθ5 ΒΘΠ(ΘΙ το .. 

ΜΑΝ. ο ο πα, 

Στις Ί0 Μαΐου Ί94δη 



Η Εθνική µας μουσική σχολή γεννιέται 
στις αρχές του Ι9ου αιώνα και είναι 
καρπός της εθνικής, κοινωνικής και 
πνευματικής αναγέννησης της φυλής 

µας. Η πρώτη έντεχνη μουσική κίνηση 
που παρουσιάζεται στην Ελλάδα µετά 

την εθνική µας απελευθέρωση, 
αναφέρεται στην λεγόμενη 

Επτανησιακή μουσική σχολή, που το 
ύφος τῆς είναι ολοφάνερα επηρεασμένο 
από την μουσική τέχνη της Ιταλίας. 
Και αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι 
λογικό, αφού τα Επτάνησα ήταν από 
τον 19ο αιώνα κάτω από την Ενετική 

Κυριαρχία. Παρόλα αυτά η 
Επτανησιακή σχολή δημιούργησε µία 
προσωπική ιδιομορφία και διατήρησε 
αρκετά στοιχεία εθνικής ταυτότητας, 
χωρίς όµως να αξιοποιήσει στοιχεία 

της δημοτικής µας μουσικής. 

Μάκη Βορινού 

ρωτοπόρος της επτανησιακής μουσικής και 

| πρώτος σημαντικός συνθέτης του ελεύθε- 

ρουΈθνουςήταν ο Κερκυραίος Νικόλαος 

Μάντζαρος (1851-1858). Ο Μάντζαρος ήταν εκείνος 

που μελοποίησε το ποίηµα του Διονυσίου Σολωμού 

Ύμνος ειςτην Ελευθερίαν", του οποίου οι πρώτες στρο- 

φές καθιερώθηκαν ὡς ο ΕθνικόςΎμνος των Ελλήνων. Αν 

Καιτο έργοτου Μάντζαρου είχεέντονη την ιταλική ε- 

πιρροή, η προσφοράτου για την Ελληνική µουσική ήταν 

µεγάλη. Εκτός από άριστος μουσικός, ήταν και σηµαντι- 
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Κός παιδαγωγός, αφού άφησε πολλούς µαθητές που διεδρα- 

µάτισαν αξιόλογη δράση και προσφορά στην Πατρίδα µας. 

Ένας από αυτούς ήταν και ο Ζακυνθινός Παύλος Καρρέρ 

(1829-1896). Ο Καρρέρ είναιο συνθέτης που χρησιμοποίησε 

στα µελοδραματικά του έργα, κείµενα από την Ελληνική 

Επανάσταση. Μεταξύ των έργων αυτών, είναι τα µελοδράμα- 

τα "Μάρκος Μπότσαρης", "Δέσπω Ηρωίδατου Σουλίου", και 
"Κυρά Φροσύνη" µε έντονη την ελληνική µουσική Παράδοση. 

Χαρακτηριστικό είναι καιτο τραγούδι "οΓερό Δήμος" απότην 

όπερα "Μάρκος Μπότσαρης" (Πρόσφατα η Εθνική Λυρική 

Σκηνή ανέθασε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το μελόδραμα 

"Μαραθών - Σαλαμίς" επηρεασμένο από τη Μάχη του 

Μαραθώνα καιτη Ναυμαχία της Σαλαμίνας). Μαθητήςτου 

Καρρέρ θεωρείται καιο Κερκυραίος συνθέτης Σπυρίδων 

Ξύνδας (1814-1892). ΟΞύνδας θεωρείται ότι είναιο πρώτος 

Έλληνας συνθέτης κωµικής όπερας. Μεγάλη φήμη στο εξωτε- 

ρικό απέκτησε ο επίσης Κερκυραίος συνθέτης Σπύρος 

Σαμαράς (1861-1917), που αν καιτα έργα του δεν έχουν ελ- 

ληνικό χρώμα σημείωσαν µεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, αφού 

τα έργα του ήταν θασισµένα στην δυτική τεχνοτροπία πάνω 

σειταλικάλιµπρέττα. Δύο µεγάλες µορφέςτης εθνικής µας 

μουσικής ήταν ο Κεφαλονίτης Διονύσιος Λαυράγκας (1860- 

Μια µεγάλη στιγµή της ελληνικής Μουσικής και ταυτόχρονα µία 
σπάνια εικόνα καλλιτεχνικής ’οµόνοιας’: Αιμίλιος Ριάδης, Δημήτρης 
Μητρόπουλος, Μανώλης Καλομοίρης και Μάριος Βάρβογλης, κατά 
την ἵδρυση της 'Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών΄ 



1941), καιο Κερκυραίος Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945). 

Θεωρούνται οι πρωτοπόροι αλλά καιθεµελιωτέςτης έ- 

ντεχνης Ελληνικής μουσικής. Το έργο του Λαυράγκα είναι 

επηρεασμένο από την αρχαία Ελληνική τέχνη, και την ε- 

θνική µας Παράδοση.Ἠταν αυτός που για 40 χρόνια αγω- 

νίστηκε και ίδρυσετο Ελληνικό μελόδραμα, δηλ. την ση- 

µερινή Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Λαμπελέτ είναι σχεδόν ο 

Πρώτος που στα τραγούδια του υπάρχει ελληνικό χρώμα 

και γνήσιος ελληνικός ρυθµός. Μετην παρουσίατου 

Λαυράγκα καιτου Γ. Λαμπελέτ έγινε η µεγάλη αρχή για µία 

αυθύπαρκτη και αυτόνοµη ελληνική παρουσία στην 

Ευρώπη. Ο δρόμος για την εθνική µουσική σχολή ήταν ορ- 

θάνοιχτος. 

Ο Μανώλης Καλομοίρης 
Ο Συνθέτης που ανταποκρίθηκε σε αυτή την µεγάλη στιγ- 

µή της Ελληνικής μουσικής ήταν ο Μανώλης Καλομοίρης, µία 
ηγετική φυσιογνωμία που κυριάρχησε στον μουσικό χώρογια 
πάνω από µισό αιώνα. Ο Καλομοίρης είναι ο αναμφισθήτητος 
αρχηγός της εθνικής µας µουσικής σχολής. Είναι εκείνος που 
θασικά συστατικάτην δημοτική µουσική καιτο θυζαντινό µέ- 
λος δίνει, την ολοκληρωμένη µορφήτης εθνικής µουσικής 
σχολής. Ο Καλομοίρης γεννήθηκετο 1883 στην Σμύρνη και 
πέθανε στην Αθήνατο 1962. Σπούδασε στην Αθήνα, στην 
Πόλη, και στην Βιέννη. Το διάστηµα απότο 1906 έωςτο 1910 
θρίσκεται στο Χάρκοθοτης Ρωσίας και διδάσκει πιάνο. Το 
1910 επιστρέφει οριστικά στην Αθήνα και κυριαρχεί στην µου- 
σική ζωήτης Πατρίδας µας για πενήντα ολόκληρα χρόνια. 
Απότο 1922 μέχριτο 1937 είναι γενικός επιθεωρητής στις 
στρατιωτικές μουσικές µπάντεςτις χώρας. Το 1926ιδρύειτο 
Εθνικό Ωδείο, που διευθύνει και καθοδηγεί έως το θάνατοτου. 
Υπηρέτησε σε πολλές διοικητικές θέσεις, µε αποκορύφωμα 
την εκλογή του ὡς τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών το 
1945. Τιμήθηκε µετο Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών και µε 
Πολλά ελληνικά και ξένα παράσημα και διακρίσεις. Κύριο γνώ- 

ρισµατης μουσικής του είναιο σταθερός Προ- 
σανατολισµός προςτα ιδανικά των εθνι- 

κών Σχολών, που αγωνίστηκε µε ακα- 

τάθλητο πείσμα να επιθάλει. Στο έρ- 
γοτου φαίνεται έντονη η επίδραση 
του Βάγκνερ, καθότι ο ίδιος 
Βαγκνεριστής. Χρησιμοποιεί ελ- 
ληνικά µοτίθα και εμπνέεται από 
την λαϊκή ποίηση και τα έργα µεγά- 

λων µας ποιητών, όπως του 
Παλαμά, Μαθίλη, Σικελλιανούκ.α.Ο 
Καλομοίρης σφράγισε ανεξίτηλα 
την εθνική µας µουσική ζωήκαιε- 

ξέλιξη. Η Σοφία Σπανούδη λέει χαρα- 
κτηριστικά: "Ο Καλομοίρης είναι µου- 

σικός θαθύτατα εθνικιστής. Αν και ε- 
πηρεασµένος απότην γερμανική 
αντίληψη, καιτην σχολή των πέ- 
ντετης Ρωσίας, ὠστόσο καμ- 

Μία ιστορική φωτογραφία του 1939 κατά την εκτέλεση της 
"Συμφωνίας της Λεβεντιάς” στο Παναθηναϊκό Στάδιο υπό τη διεύθυνση 
του Δ. Μητρόπουλου και µε καδοδηγητή της χορωδίας τον αείµνηστο 
Λεωνίδα Ζώρα. Ο συνδέτης του έργου Μανώλης Καλομοίρης (στο 
µέσον, µε τα άσπρα) περιστοιχίζεται από Ζώρα και Μητρόπουλο. 

µία δύναμη δεν κατόρθωσε να υπερισχύσει στην ισχυρή ε- 
θνικιστική του προσωπικότητο". 

Σήµερα η Ελλάδα, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του 
Καλομοίρη τον εθνικό συνθέτη, και Αρχηγό της Νεοελληνικής 
Μουσικής Σχολής. Πλούσιο είναι καιτο παιδαγωγικό του έρ- 
γο, όπως µελέτες και μουσικοπαιδαγωγικά θιθλία. Κυριώτερα 
έργατου είναι: "Ο Πρωτομάστορας", έργο θασισµένο πάνω 
στο θρύλο γύρω απότογεφύριτης Άρτας, "Το Δακτυλίδιτης 
Μάνας", είναιτο πρώτο έργο που αναγνωρίσθηκε έξω απότα 
σύνορατης πατρίδα µας σαν έργο ενός εθνικού συνθέτη των 
Ελλήνων, "Κωνσταντίνος Παλαιολόγος", μελόδραμα, 
"Συμφωνίατης Λεθεντιάς", συμφωνικό έργο εμπνευσμένο α- 
πότον Πόλεμοτης Μακεδονίαςτου 1918-1920, "Μηνάς ο 
Ρέμπελος" κ.α. 

Επίσης, εκτός του Καλομοίρη στους Πρωτοπόρουςτης 
Ελληνικής μουσικής κατατάσσονται και οι Μάριος Βάρθογλης 
(1885-1967), Αιμίλιος Ριάδης (1886-1935) µε σπουδές στο 
Παρίσιτόσο, ο ένας όσο και ο άλλος αγωνίστηκαν µε υψηλό 
εθνικό αίσθηµα για την Ελληνική µουσική. Στην ίδια µεγάλη 
Προσπάθεια την ίδια περίπου εποχή εντάσσονται µετο έργο 
τους οι συνθέτες Π. Πετρίδης, Γ. Πονηρίδης, Α. Νελερίτης, Γ. 
Σκλάθος, Ν. Σκαλκώτας, Α. Ευαγγελάτος, Θεόδωρος 
Καρυωτάκης, Γιάννης Κωνσταντινίδης, που µετο ψευδώνυ- 
μο Κώστας Γιαννίδης έγραψε πολλά και δημοφιλή τραγούδια 
της εποχής του. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και ο Σόλων Μιχαηλίδης και 
Δημήτρης Μητρόπουλος. Αν καιο δεύτερος ήταν Παγκο- 
σµίως γνωστός ὡς ένας απότους μεγαλύτερους διευθυντές 
ορχήστρας της εποχής του, αλλά και όλων των εποχών. 
Φυσικά δεν είναι και οι μοναδικοί συνθέτες αυτοίγιατουςο- 
ποίους µιλήσαμε. Στο µέλλον θα υπάρξουν και άλλοι,τουςο- 
ποίου η ιστορία θα καταγράψει. 

Πηγές: Μανώλη Θεοδωρίδη 

"Ανθολογία Κλασικής Μουσικής" 

η 



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ 

νθυµάστε, στο περασμένοτεύ- 
Ἀ χος σας είχα προτείνει ένα φιλμ µε 

έντονη δράση και σαφείς ιδεολο- 
γικές προεκτάσεις. Το "Τηεσιιπῃ ο{ αἰἱ 
{Θ6αις" λοιπόν έχει γίνει γνωστό στο ανα- 
γνωστικό µας κοινό-αυτό που προέκυψε 
όµως µετάτοτελευταίο µας άρθρο ήταν 
η παράκληση για µια αναφορά και σε άλ- 
λες ταινίες µε..,Πατριωτικής φύσεως µη- 
νύµατα, που για προφανείς λόγους δεν έ- 
χουν διαφηµιστεί και θεωρούνται άγνω- 
στες στο ευρύ κοινό. 

Στοτεύχος αυτόθα αναφέρω απλώς 
µερικά φιλμ, στα οποία οιθασικοίήρωες 
ακολουθούν τη δική µας ιδεολογική 
γραµµή και υπόσχομαι πως πολύ σύντο- 
µα θα έχουµε και εκτενές αφιέρωμα σε 
παραγωγές "αντίστοιχης θεματολογίας". 

"ΒΒΟΤΗΕΕΒ- 

ΗΟΟΡΟΕ 

ΟΒΙΜΕ’ 
Στην συγκεκρι- 

µένη ταινία πα- 
ρουσιάζεται µε 
σχετικά αντικειµε- 
νικότρόποη δρά- 
σητης οργάνω- 
σης "Της ΟΓά6Γ" 
του ΚοῦεΠ 
Μαΐπενν». Οτίτλος 
αποτελεί παραποίηση του προσωνυµίου 
του "Τάγματος" (η σιωπηλή αδερφότη- 
τα), ενώ η πλοκή στο φιλμνομίζωπως 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

είναι µια σχετική ακριθής απεικόνιση της 
πραγματικής ιστορίας που συγκλόνισετις 
Η.Π.Α. πριν µια περίπου 20ετια. 

"ΡΙΑΒΤΥΜΟΝΕΥ" 
Αντίστοιχο περίπου είναιτο στυλτου 

"ΙΠΥ ΠΙΟΠΕΥ", που θασίζεται κι αυτό σε 
µια πραγματική ιστορία(στη μεγαλύτερη 
ληστεία τράπεζας στα Γαλλία στα τέλη 
της δεκαετίας του 60). Μι ομάδα Γάλλων 
εθνικιστών οργανώνει ένα φιλόδοξο σχέ- 
διο'διάρρηξης' ενός τεράστιου χρηµατο- 
κιθωτίου σετράπεζατης Νίκαιας, µε σκο- 
Πό να προσφέρει τα κέρδη της "δουλείας" 
στις πιο ακραίες πατριωτικές οργανώσεις 
που την εποχή εκείνη αντιμετωπίζουν σε 
διµέτωπο αγώνα την Κυθέρνηση καιτην 
Αριστερά. 

"ΟΥΠΟΠΙΟΣ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥΑΡΠΤΕΤΟΝ' 
Πρόκειταιγια µια φανταστικήιστορία, 

που σίγουραθα μπορούσενα είναιαληθι- - 
νή. Περιγράφειτη σκοτεινή δράση ενός 

ακραίου αμερικανού φυλετιστή, που κα- 
λυμμένος µετο προσωπείο ενός τυπικού 
μεσοαστού επαγγελματία, οργανώνει - 
Ψογες σε σχεδίαση και εκτέλεση επιχειρή- 
σεις ενάντια στη Ζ.Ο.6. Σαφείς οι ΕΠιρρο- 
ές απ'τα "ημερολόγια Τέρνερ'-και σίγου- 
ρα πολύ σηµαντικό φιλμ για τοθοµθιστή 
της Οκλαχόμα Τιµοθυ Μακβεῦ. 

Υπάρχουν θέθαια και αρκετές ακόµα α- 
ντίστοιχες παραγωγές-λιγότερο γνωστές 
ίσως-ικανές όµως να προσφέρουν ένα 

δίωρο έντονης προσήλωσης. 
Σεπροσεχές τεύχος θα έχουµετην ευ- 

καιρίαγια µια πιο προσεκτική περιήγηση 
στοχώροτου σύγχρονου "επαναστατι- 
κού" κνηµατογράφου... 

Ηλία Ζιάκα 

ΣΠ ΠΗ[[οἱ 
-{ολραο).)114-] 

Χὶ Το '"Μαϊηχ Βεἰοαάθά" απογοήτευσε... ό- 
πως εξάλλου είχαµε προθλέψει. "Πολύωροι” 
ανούσιοι διάλογοι µε µια σοθαροφάνεια που 
ξεπερνούσε τα όριατου γραφικού - ειδικά ἢχ 
που συζητιόντουσαν ένα χρόνο πριν την 
προθολή του φιλμ κι έτσι τελικά δε φάνηκε 
να εντυπωσιάζουν κανένα - αλλά κυρίως ένα 
ομιχλώδες "ιδεολογικό" μήνυμα που δε χρει- 
αζόταν 
πολύ ψά- 
ξιμο για 
να...σου 
σπάσειτα 
νεύρα. 
Εννοούμε 
θέθαιατο 
ανάµει- 
κτο-πολυ- 
φυλετικό - ο ος 
μίγμα των "ελεύθερων ανθρώπων", τις αντι- 
παθητικές φυσιογνωμίες του Μορφέα και 
της μαύρης πρωταγωνίστριας(που κατα- 
χράστηκαν δυο απ'τα ὠραιότερα αρχαιοελ- 
ληνικά ονόματα), και κυρίως την έμπνευση 
ναλένε Ζίοη την ιερή πόλη(γεγονός που απ᾿ 
την πρώτη ταινία είχε κάνει κάθε πρόσχημα 
να καταρρεύσει). Από µόνη της η παρουσία 
της Μοπίςᾶ, ήταν αδύνατο να αναστρέψειτο 
αρνητικό κλίμα... 
Χί Καιµια αναφορά στα φετινά θραθεία 
Οςεᾶτ (που παραμένει επίκαιρη, παρά τη διέ- 
λευση εύλογου χρονικού διαστήματος). Η 
γνωστή συνταγή τελικά είναι διαχρονική και 
εγγυάται την επιτυχία. 
δὲ 'Οπιανίστας", µετάτις Κάνες, θριάµθευ- 
σε και στην πέραν του Ατλαντικού όχθη απο- 
δεικνύοντας έτσι τον 'οἰά {ἴπιε εἰὰσίς' Χαρα- 
κτήρατου Ολοκαυτώματος. Το κατεστηµέ- 
νο έδωσε µια ακόµη µικρή χαρά στον υπέρ- 
γηρο πλέον εθραίο Πολάνσκυ, µετά τα "τρα- 
θήγματα" που τον ταλαιπώρησαν(κατηγο- 
ρήθηκε για ασέλγεια σε ανήλικο-αγοράκι ή 
κοριτσάκι-αυτή η λεπτομέρεια µας διαφεύ- 
γει). Σταθεροί θλέπετε οι εκλεκτοί’ στη γραμ- 
µή της Παλαιάς Διαθήκης, είτε πρόκειται για 
τη σεξουαλικήτους ζωή, είτε για την Καλλι- 
τεχνική παραγωγή κτλ... 



στι 
οσο] {αρ σα(θοἑοτνοέ.σ” νου ασ. 



Ἀνηουχία και οργή 
αιατί 6 

τω. 

( 

ιαδά( 

Νίκου έξαρχου 

υτοί οι "προοδευτικο(" έχουν 
Α πραγματικά τρικυμία εν κρα- 

γίω. Τους προκαλεί εντύπωση 
ότι κάποιοι µέσα στο Στρατό διαθάζουν 
την "Αντεπίθεση" και άλλα έντυπα εθνι- 
κού περιεχοµένου. Δεν καταλαθαίνουν 
ότι αυτό σε ένα θαθµό είναι απόλυτα 
φυσικό; Άνθρωποι, που έχουν τάξει την 
ζωήτους στην Στρατιωτική Ιδέα και το 
Έθνος τι περιμένουν να διαθάζουν; 
Έντυπα του λεγοµένου "αντιεξουσιαστι- 
κού" χώρου; Από ηλεκτρονική σελίδα, 
λοιπόν, που ελέγχεται από αναρχοκομ- 
µουνιστές, είναι και τα παρακάτω ηλε- 
κτρονικά μηνύματα (6-πιαί/), οργισµέ- 
νων "προοδευτικών' για το γεγονός ότι 
υπάρχουν εθνικιστές στο στρατό: 

"χακίµαρτυρία εκτων έσω - από 
Δήμος Π. 5:21πμ, Παρασκευή 27 
Ιουνίου 2003 (Τροποποιήθηκε 4:51]μμ, 
Σάθθατο 28 Ιουνίου 2003) αποτροπια- 
σµός και αηδία για τους καραθανάδες 
Λέγομαι Δήμος, και υπηρετώ την θη- 
τεία µου στον [μεΚίπο Ε.Σ. Πριν 2 εθδο- 
µάδες, µε έστειλεη µονάδα µου από- 
σπαση, στην διοίκηση του σχηµατι- 
σμού που ανήκει, για εκπαίδευση σε κά- 
ποια στρατιωτικά αντικείµενα, και δυ- 
στυχώς ήµουν ο μοναδικός κληρωτός, 
όλοι οἱ υπόλοιποι ήταν καραθανάδες 
του κέρατα ΕΠΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, μόνιμοι 

υπαξιωµατικο(, και λίγοι αξιωματικοί. 
Εκτός του ότι έθγαλα σπυριά, που ανα- 
γκαζόµουν να ανέχοµαι και να συνανα- 
στρέφομαι µονίμια όλη µέρα, σοκαρι- 
σµένος διαπίστωσα, πως όλοι σχεδόν 
ήτανε φασίστες, Και δεν εννοώ απλώς 
δεξιοί, αλλά φασίστες ως το κόκαλο. 
Φυσικά δεν περίμενα να είναι σύντρο- 
φοιη να ανήκουν στον αντιεξουσιαστ(- 
κό χώρο, αλλά οι τύποι ειδικά οἱ υπα- 
ξιωµατικοί Και δη οἱ επυ Και Οἱ ΕΠΟΠ, 
κουθαλούσαν εφημερίδες όπως τον 
"στόχο”,2-3τους είδα να διαθάζουν 

Ἰ4 

ως 

χρυσή αυγή και αντεπίθεση τα οποία 
δάνειζαν σε άλλους συνάδελφους 
τους, καθώς και πολλά µιλιαριστικά 
περιοδικά..." 

"ΚΑΤΩ ΟΛΟΙ ΟΙΣΤΡΑΤΟΙ 

ΣΤΡΑΤΟΣΞΦΑΣΙΣΜΟΣ 

στα 1993ή 1994... 
από ισχυροµμνήµων 10:20πμ, 

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2003 
Είχε "εκδήλωση για το Πολυτεχνείο" 

στη σχολή Ευελπίδων. 
Προθαλλόταν το φιλμ των γεγονό- 

των στο µεγάλο αμφιθέατρο... Τη στιγ- 
µή που το τανκς σπάει την πύλη, το 
9096 των Ευελπίδων, άλλοι προσυνε- 
νοηµένα, άλλοι αυθόρμητα κι άλλοι για 
'χαθαλέ", σηκώθηκαν όρθιοι κι άρχισαν 
να χειροκροτούν και να ζητωκραυγά- 
ζουν... Και για πολλή ώραΙ...Ο στρατός 
είναι οικοδομηµένος πάνω στο φασι- 
σµό, λειτουργείθάσει αυτού και δεν 
µπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν. Ταλοι- 
πά περί δημοκρατικών στρατών κτλτα 
θεωρώ απλώς φιλολογία." 

Οργή και αγανάκτηση, λοιπόν, από 
το "προοδευτικό" σκυλολό,, γιατί στο 

από "προοδευτικούς 
τον Στρατό... 

ΤΠ! 

(ουν την "Ανιεπίθεοη”. 
στρατό υπάρχουν άνθρωποι που ακό- 
µη αντιστέκονται καιτους οποίους δεν 
έχει διαφθείρει η αντεθνική προπαγάν- 
δα τριών ολόκληρων δεκαετιών. Από 
χέρι σε χέρι κυκλοφορεί η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 
και αυτότους οργίζει. Που νατο γνώρι- 
ζεκαι ο παρουσιαστής του δελτίου εἰ- 

δήσεων του 5ΤΑΒ Μανώλης Καψής, 
που στην περίφηµη εκπομπή του στην 
οποία είχε καλέσει την εκπρόσωπο της 
οργανώσεως σφραγίδα αντιναζιστική 
πρωτοθουλία, είχε πει ότιθα πάει να 
θρειτον υπουργό δηµοσίας τάξεως 
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (παλαιό τροτσκι- 
στή όπως λέγεται...) για να θέσει την 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ εκτός νόµου! Τελικά όλοι 
αυτοί οι υπερδηµοκράτες δηµοσιογρά- 
φοι φαίνεται πως αγνοούν ότι σε µία 
δημοκρατία η διακίνηση των ιδεών εἰ- 
ναι ελεύθερη. 
Μάλλον το κομμουνιστικό παρελθόν 
τους, τους εμποδίζει να το αντιλη- 
φθούν και κάπου θαθειά µέσατους ό- 
λοι φαίνεται πως κρύθουν έναν μικρό 
Στάλιν. Δεν πειράζειθατους περάσει 
καιη ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ θα γίνεται όλο και 
καλύτερη καιθα κυκλοφορεί όλο και 
περισσότερο. 



Το καλοκαίρι στοιχειώνει τα Ιιαθητικά όνειρα, κάνει τους 

ῥροχερούς χειμώνες να 1ιοιάζουν πιο υποφερτοί, τις 

κακοκαιριές πρόσκληση σε πικ-νικ και τα διαβάσμιατα, τις 

δουλειές, τις αγκαρείες, βόλτες Ίιε το ποδήλατο. 

Να λοιπόν οι «καλύτερες Ίιέρες» που περίμενες. Όχι η 

«έξοδος» που σου υπόσχονται σαν νάσαι φυλακισμένος, Ίια οι 

έρες που ορίζεις λίγο ή πολύ περισσότερο, λέρες που η 

ευδαιμονία της Φύσης γίνεται κολλητική και θέλεις να γελάς 

καθώς ο ἥλιος χαϊδεύει τα χαυνωμένα ]ιέλή, να κοιτάξεις 

κατάντικρυ να δεις αν πράγ]ιατι το καλοκαίρι είναι εδώ. 

Κ' εμένα, θα µουπεις, που ζω 
µέσα στην πόλη, που εργάζο- 

μαι, διαθάζωγιανα δώσω ή ψά- 
χνω δουλειά, τι νόηµα έχει να µου 
πεις πως είναι καλοκαίρι; Κλείσε 
τα µάτια, κι ακολούθα, και είναι σί- 

γουρο ότι σελίγο θα νιώσεις κα- 
λοκαίρι. 
Ιδού λοιπόν µια λίστα, για να σου φύ- 
γουν τα τελευταία απομεινάρια του 
γηηίει Ὀἶμθς: 

Καλοκαίρι είναι... 

Απομεσήμερο σε αυλή σκεπασµέ- 
νη µε κληματαριά. 

Η μυρωδιά από σταφύλια και 
ώριμες τομάτες. 

Μια φέτα καρπούζι που τη φλερ- 
τάρουν ξεδιάντροπα δυο μύγες ε- 
νόσω περιµένεινα τη φέρουν τα 
χέρια σου στο στόμα. 

Τα πόδια ξυπόλυτα στην άµµο, 
στο μωσαϊκό, το άγριο τσιμέντο, 

στα δροσισµένα πλακάκια. 

Ασπρα μπλουζάκια (κοντοµάνικα, 
τα αµάνικα, είναι ΚΙῑςε[). 

Το υποθρύχιο 
(με γεύση μαστίχα). 

Τα θότσαλα. Αν το καλοπροσέ- 
ξεις, κάθε χρονιάς τα θότσαλα όλα 
σε κάτι μοιάζουν µα είναι διαφορε- 
τικά. 

Βιθλία. Ελαφρά κι αστεία, σοθαρά 

µε υπογραμµίσεις, "καθαλάρη- 
δες" και ροςί-ἰίνα προεξέχουν, 

πασπαλισμένα µε άµµο και ζάχα- 
ρη από περιπλανώµενουςλου- 

κουµάδες. 

Τζιτζίκια, ρίγανη, ελιές, πορτοκα- 
λιές και λεµονιές, σπάρτα, καντη- 
λήθρες, στάχυα, τα δώρατης 

γης. 

Η θάλασσα το πρω(, µετις πρώ- 
τες αχτίνες να την κάνουν μπρού- 
τζινη και πηχτή, κι ύστερα χρυσα- 

φένια, γεμάτη υποσχέσεις και 
τραγούδια. 

Η θάλασσατοθράδυ, σκούρα, 
ασημένια και απροσπέλαστη 
σαν Κίρκη. 

Ηι σαρδέλες, η µαρίδα και τα κα- 
λαµαράκιαπου ψάρεψες, κιας 

φτάνουν µόνο για ένα ούζο. 

Τα καλοκαιρινά φεστιθάλ, η 
Επίδαυρος, το Δίον, οι Φίλιπποι, ε- 
κείπου µετο µαξιλαράκι σου σνο- 
µπάρεις µέχρις εσχάτως τις χτενι- 
σµένες µετο μαλλί λάχανο κυρά- 
δες, κι αφήνεσαι στον σαν το µέλι 
αρχαίο Λόγο. 

Τα µουσεία µετους ξένους να εκ- 
στασιάζονται µπροστά στο πα- 
ρελθόν µας, τοπαρελθόν που οι 

σύγχρονοιΈλληνες δεν θέλουν να 
ξέρουν, επειδή το ντρέπονται και 

το φοθούνται. 

{έξη μαγική, ή εποχή του χρόνου που 
έµαθες να περιμένεις από τα παιδικά σου 
χρόνια. Οι τελευταίες µέρες του σχολείου, 

τα διαβάσµατα µέσα στη ζέστη (καλά, 
ποιος σκέφτηκε να βάλει τις εξετάσεις τον 
Πούνιο;), τα μπουγελώματα, ή άδεια του 

πατέρα, το ταξίδι στο χωριό, ή παρανομία 
του καφέ και τῆς μπύρας κατά βούληση, 
τα θαλάσσια λουτρά, τα καρδιοχτύπια. 

απ πας 

ΔΙΑΛΕΓΩ άσπρο. Σαν τα ασβεστωµένα τα δρο: 
µάκια κα! τις αυλές. Την καθαρότητα του απόλύτου 
καλού. 

ΔΙΑΒΑΖΩ ὁό] µου αρέσει και δεν προλάβαινα 
όταν το Βράδυ έπεφτε νωρίς. Κυρίώς αὐτά που πάντα 
ήθελα αλλά θεωρούσα ότι ήσαν δύσκολα ήπως δεν 
είχα το χρόνο το χειµώνα.Το αγαπημένο μού γία 
φέτος: Ο Άνεμος στις Ιτιές΄του Κένεθ Γκράχαμ. Μια 
γεύση παιδική µα αληθινή από τις λίγες. 

ΑΚΟΥΩΥ κι ΧΙ, όχι μουσική παρακαλώ. Καιπρο-. 
παντός όχι στη διάαπασών, είναι βαρβαρικό και βλά: - 
σφηµο.΄ Θέλω ν΄ ακούσῳ τατζιτζίκια και τ' απηδόνια΄. 

΄στη σίωπή, τον παφλασμό της θάλασσας, τον αέρα 
γα περνά µέσα από τα φύλλα. 

ΠΗΓΑΙΝΩ σε όποια μέρη θεωρεί ὡραία π ψυχή 
μου. Στη μάντρα του σΠιτιού που αγάπησα, στο ακρο; 
χιάλί. ότάν το θλήθος Έχει φύγεί,. στο δάσος χωρίς 
Ίσιγάρο, ο ο και σφαχτάρία μη τις γειπογ]: 
κέ ταβέµ γες. .. , ᾗ ρα 7 τν ο) 

. {ή ὰ 

Και Γοπάος- νους... Ί ”ώ {ή τα] 
2 Στο περίπτερο, για χρυσή ΑΥΗ----- ) 
» Σπᾶν λόγχη για τα: βιθλία:: που δεν μι, { 
[άλλδύ: συν όλα μή ἄλλα . κ, αν 

» Στην, εθνικιστική κονασκήνώση, γιατί η ζωή - ἴ 

είναι άδειά χωρίς; Ιδέες,΄και͵ οι Ιδέες Ορφανές - 

όταν δεν γίνουτα!. πράξη. σα 

». Και Ῥέβσια εδώ, σι Αντεπίθεση, Ὑιαή το 
καλοκαίρι’ είναι φραία περνάς, με καλό 
παρέα. η ο, ο - κ. 

δὶ 



Δημήτρη Παπαγεωργίου 

απ οἵο Γον {Το ΚοΠΤολ{{οις 

είναι η µεγαλύτερη εδνική εορτή για τους 

Βρετανούς. Κάδε χρόνο τιμάται µε αρκετές 

εκδηλώσεις, µη κρατικές [ή καλύτερα αντικρατικές) 

στην πλειοψηφία τους. Φέτος το πιο σηµαντικό γεγονός δεν 

ήταν πολιτικού, αλλά μουσικοπολιτικού περιεχοµένου. 

Πο Πο Το Το Γο ΓΓΠΤοι ζο Πα σοι Γον 1 ζο (ο (ο 

ΕΠΟΙἰ5Η βο58, ΙΘΟἱοη οί δαϊπί Φ9ο:0θ8, αλλά και συγκροτήµατα από 

Βέλγιο και Ουγγαρία που έδιναν στο Ιἰνθ πανευρωπαϊκή διάσταση. 

Σημαντική παρατήρηση: το γεγονός τίµπσε και η συντακτική 

ομάδα της Αντεπίδεσης, µε Την παρουσία δυο µελών της. 

Οπότε στο µικρό αφιέρωμα που ακολουδεί, έχετε ΤΩΝ 

ευκαιρία να ενηµερωδε(πε από πρώτο χέρι για 

τις εξελίξεις στη βόρεια ευρωπαϊκή- 

ο ο ο ο Κο Ἡ τς 



Πρόσκληση κατ’ αρχήν δε µας ήρθε από 
Αγγλία, αλλά από Βέλγιο και πιο συγκεκρι- 
µένα απ'το Φλαμανδικό Βἰοοα δι Ηοποι!;, 
µε µέλη του οποίου διατηρούµε αρκετά κα- 
λές σχέσεις.Έτσι, και επειδή έτυχετην πε- 
ρίοδο εκείνη να θρισκόµαστε γύρω απ' αυ- 

τάτα µέρη δεν αφήσαµετην ευκαιρία να χαθεί. Πρώτος σταθ- 
µός το ΒΠιΟες (αρκετά γνωστό απ'τις αναμετρήσεις της τοπι- 
κής ποδοσφαιρικής οµάδας µετον Παναθηναϊκό). Στο Βγιι0θς 
εδρεύει και ο Πιο σκληρός πυρήνας των Βέλγων σΚἰπΠεᾶάς, 
που γενικά διατηρούν µια πολύ καλή παρουσία στους δρό- 
µους της πόλης (σ' αυτό θοηθά θέθαια και ο μικρός αριθµός 
μεταναστών και αναρχικών). Αμέσως µετά την άφιξή µας και 
µια σύντομη περιήγηση στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, α- 
πόθαση στην ριῦ "ρε Καίεἰείπ", που η φήμη της έχει ξεπερά- 
σειτα σύνορα του Βελγίου και είναι πλέον πανευρωπαϊκή, 
στους πιο γοςΚ εθνικιστικούς κύκλους. Γιατολόγο αυτόπερι- 
µέναμε να δούµε κάτι εντυπωσιακό, τελικά θρεθήκαµε σε µια 
τυπική ευρωπαϊκή µπυραρία-με πρωτότυπη φυσικά διακό- 
σµηση. Δυο στοιχεία µας έκαναν Ιδιαίτερη εντύπωση: α) ένα 
απ'τα πρώτα κομμάτια που ακούσαμε ήταν ελληνικό και συ- 
γκεκριµένα τοῇ απ'τους "Αίτιο Τιμής". Απ' ότι µας είπεοαο, 
δεν ήταν ενήµερος για την άφιξη µας, απλά οι "(ἀι5θ οἱ 
ΗοποιΓ" είναι αρκετά διάσημοι στο Βέλγιο! Όταν πρωτοάκου- 
σαν μάλιστα τη δουλειά τους πριν κάποια χρόνια Βέλγοι και 
Γερμανοί διοργανωτές προσπαθούσαν να τους θρουν για κά- 

1βτίᾳαὺε 4]... 
Ιβο[ίήια 0ου "-' 

Ἱνμή συµµετθχής 65 ευρώ 

(συμπερι λαμβάνεται διαµονή, διατρθφή 

και Τ9 εισιτήριθ της συναυλίας) 

196 ελληννκό τµήµα τθυ Β199ά ἃ ἩθηθΗΓ σε συνεργασία 
µε τὸ περιθδικό ΑΝΙΒΠΙΘΒΣΗ σας πρθσκαλεί στην πρώτη διεθνή 

συναυλία ΝΏΙΤθ ΏΦ6ΝἩΘΥΓ στην Βλλάδαι 

Οι ᾿]βαίοη οἱ δαϊπι Οροιᾳε” εἶναι στην σκηνή 9 9 
και οι οπαδοί τους από κάτω “τα δίνουν όλαί" 

ποιο [ίνα στη 6.Ευρώπη, αλλά δεν κατάφεραν να έρθουν σεε- 
παφή µαζίτους... 
ϐ) ητιµή της μπύρας ήταν πολύ χαµηλή-σαν νατην παίρ- 

νεις από περίπτερο στην Ελλάδα. Εύκολα γίνεται κατανοητό 
Πως παρ' όλο που απ'το [ἰνθ µας χώριζαν 24 ώρες και κα- 
που1000 χιλιόμετρα, είχαμε µπει ήδη στο...εορταστικό κλίµα. 
Διανυκτερεύσαμε στον όροφο του "Ώε Καςίεἰεἰη" (είναι ζή- 

τηµα να κοιµηθήκαµε ένα δίωρο) καιξηµερώματα Σαθθάτου 
ξεκινήσαμε οδικώς για Γαλλία. 

ΠΠ 9 ΡΦΙΘΙ Τ1ν8Ι 

Παρθυσίαση Ττθυ βιβλίθυ "Ἡ νστθρία τθυ 

Βθνικιστυκθύ Ῥόκ" από τὸν Γιώργθ Μάστθρα 

κάν θα ακθλθυθήσειν ανθιχτή συζήτηση 

"μίνν" πρωτάθλημα πθδθσφαίρου 

ΝΙΕΠΟΕΙΗ {2[οσὺυ 6) ”ρομοιιί 
«λλὰ« 



Η κορυφαία στιγµή της βραδιάς. Οι "Επαίίσῃ Κοςε” [ἰνεὶ 

Απ'το (αἰαὶς περάσαμε µε πλοίο στο Ώονεγ και από! κει και 

πάλι οδικώς για Λονδίνο. Στα προάστια του Λονδίνου που εἷ- 
δαµε, η αναλογία Άγγλων-ξένων έφτανετο 1:10 (θλιθερή 
προτύπωση ίσως του μέλλοντος της Πατρίδας µας, αν η κα- 

τάσταση παραμείνει ὡς έχει). Συνεχίσαµε θορειότερα για µια 
ώρα περίπου µέχριτο προκαθορισμένο σηµείο συνάντησης. 

Τα µέτρα ασφάλειας των διοργανωτών ήταν πολύ αυστηρά 
και οτόπος διεξαγωγής της συναυλίας δεν είχε αναγγελθεί. 

Οιενδιαφερόµενοι ενηµερώνονταν µέσω τηλεφώνου για ένα 

σηµείο προσυγκέντρωσης και από 'κει-έπειτα από αυστηρό 
ίαςθ «οπίτο- θα ξεκινούσαν όλοι µαζί για το [ἰνΘ. Βασική ευθύ- 
νητης διοργάνωσης έφερε το ΒΠΜ5ῃ Μονεππεπί και ήταν πο- 
λύ θετικό για' µας που πριν τη συναυλία ήµασταν καλεσμένοι 
σε µια εκδήλωση του µε πολιτικό περιεχόμενο. Έτσι γύρωστο 
μεσημέρι θρισκόµασταν σε µια τυπική αγγλική ρυ0, σ' ένατυ- 

πικό αγγλικό χωριό. Σε διπλανή αίθουσα λίγο αργότερα γνω- 
ρίσαµε τα µέλη του ΒΠ(5ῃ Μοναππεπί. Είχαμε µια ενδιαφέρου- 

σα συζήτηση µαζίτους και στη συνεχεία παρακολουθήσαµε 

τις ομιλίες δυο στελεχών της κίνησης τους. Γενικά το Β.Μ. ἕ- 
χει αρκετά πιο "ακραίες" θέσεις από το β.Ν.Ρ., κηρύσσει ανοι- 

χτά την εθνικοσοσιαλιστική του γραµµή, πολλές φορές έχει 

κατηγορηθεί για θίαιες επιθέσεις 
κτλ. Εντύπωση µας έκανε η ση- 
µασία που δίνουν στην 

πανευρωπαϊκή ενότη- 
τα των εθνικιστών 

και συγκεκριµένατο 
σηµείο που οκεντρι- 
κός ομιλητής ανα- γ 

φέρθηκεστις επαφές 
Άγγλων µε 
Ιρλανδούς! 
Εξηγώντας ότιπαρά 

τις οποίες εθνικές 
διαφορές, ο αγώνας 
σήµερα πρέπει να εἷ- 
ναι κοινός γιατί όπως 

το Λονδίνο, έτσι και 

το Δουθλίνο και οι υ- 

Με τα µέλη του 

Φλαμανδικού ΒΔΗ 
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πόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουνε αλωθεί απ᾿τις 
ορδές των τριτοκοσµικών. Γιατο κίνηµα στην Ελλάδα υπάρχει 
Ιδιαίτερος σεθασµός, όχι µόνο απ' τους Άγγλους, αλλά και απ' 
ὀλουςτους Ευρωπαίους µετους οποίους µιλήσαμε. Το όνοµα 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι γνωστό και στα γραφεία των πολιτι- 
κών κινήσεων, αλλά και σε µπαεταγουπά εθνικιστικά στέκια. 
Όλοι έδειξαν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έρθουν σε επαφή µαζί 
µας και γενικά η παρουσία Ελλήνων τους φάνηκε μάλλον σαν 

κάτιπρωτότυπο. 

Λίγη ώρα αργότερα ξεκινήσαμε για το χώρο της συναυλίας. 

Μια ρυῦ σε διαστάσεις... κλειστού γυµναστήριου, εἰδικά δια- 

μορφωμένη 6έθαια για την εκδήλωση. Μέχριτην εμφάνιση 
του πρώτου ογοιρ είχαν συγκεντρωθεί 500 περίπου σΚίῃς, ε- 
νώ είχαν καταναλωθεί πάνω από 1000 λίτρα μπύρας. Το κλί- 
µα είχε αρχίσει να ανεθαίνει κιεµείς καταφέραμετελικάνα ε- 

λέγξουμε µε προσοχή το υλικό όλων των πάγκων που είχαν 
στηθεί στην περίμετρο του χώρου (σπάνια «8, Τ-5ΠἱΠῖς, αφί- 
σες, σηµαίες και αλλά αξεσουάρ µε προέλευση από Αγγλία 
µέχρι Ιταλία). Το κοινό εξάλλου ήταν σίγουρα πανευρωπαϊκό. 

«Κἰπηεᾶας και λίγοι τυπικοί ππεία|-άδες από Βρετανία, 
Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία (!) και ένας από Βοσνία (!) 

καταφέραμε και ανακαλύψαμε και Αθηναία σΚἰπο[η(!/!}, που ό- 

µωςζει στο εξωτερικό.Έτσι η ελληνική παρουσία γινόταν α- 

κόµα πιο έντονη. 
Πρώτοι εμφανίστηκαν οι Φλαμανδοί 5ἴοππηννο[[, που όπως 

ήταν αναμενόμενο πέρασαν ελαφρώς απαρατήρητοι. 

Καινούρια ππείαἰ µπάντα, όλα τα µέλη της κάτω από 25, παρ' 

όλα αυτά µε αρκετά καλή παρουσία που δεν άφησε άσχηµες 

εντυπώσεις. Ακολούθησαν οἱ Πιο γνωστοί Ούγγροι, που είχαν 

µαζίτους και ένα μικρό αριθµό οπαδών-συμπατριωτώντους, 
όποτε το κλίµα άρχισε να ζεσταίνεται. Ειδικά όταν το πρό- 
γραµµα τους µπήκε σε διασκευές δημοφιλών ΝΝΡ κομματιών 
(από οΚγθννά(ίνει και Νο Κεππο:ςθ), ακόµα και οι Άγγλοι σΚίη5 
(που έδειχναν να σνοµπάρουν τα ξένα οΓγουρς) σηκώθηκαν 

απ'τις καρέκλες τους και άρχισαν να προθερµαίνονται για τη 

συνέχεια. 



Ακολούθησε µικρή διακοπή, για να μπούμε στο κυρίως 

µέρος του προγράµµατος µετην εμφάνιση των 'εσίοη οἱ 

δαἱπί (6ογσε". Τώρα πλέον όλοι οιθεατές είχαν µαζευτεί 

στο χώρο κάτω απ'τη σκηνή. Μετά την εισαγωγή (µε 2-3 

χαλαρά κομμάτια τους), οι "Ιδαίοη οἱ 5αϊπί Ο68ογαε" μπήκαν 

γερά στη φάση και η θέση του προσωπικού ασφαλείας (οι 

πιο ογκώδεις σΚίπς που φορούν Τ-5ΠΙΓίς µε ένδειξη σεειιΠἵγ) 

άρχισε να δυσκολεύει. Ευτυχώς η σκηνή ήταν υπερυψωµέ- 

νη κι έτσι ακόµα κι όταν το "χτύπημα" κορυφωνόταν, οι 

μουσικοί δε διέτρεχαν κίνδυνο να σκάσει ανάµεσατους κά- 

ποιος ιπτάµενος σΚἰπ. Την παράσταση πάντως στοροοοέ- 

κλεψαν οι Σκωτσέζοιτου Βἰοοᾷ δι ΗοποιΓ οεοἵ]απά- 

ΗΙαΠΙαπάεις. Όλοι τεράστιοι, µόνο όγκος τους έφτανε για 

να παρασύρει όσους σΚίης συνέχιζαν το χτύπημα! και να γε- 

µίσουν µόνοι τους την πιστά. Κυρίως όµως ξεχώρισαν γιατί 

μας κερνούσαν ννηἰσκεγ απ’ την αρχή ὡς τοτέλος, αποδει- 

Κνύοντας πως το θασικό χαρακτηριστικό που αποδίδεται 

στους οµοεθνείς τους καµία σχέση δεν έχει µετην πραγµα- 

τικότητα. Ξεχώρισε επίσης ο μπασίστας του ογοιρ, θηριώ- 

δεις κι αυτός αλλά ο όγκος του τελείως ακατέργαστος. 

Μετά το πολύ δυνατό πέρασμα των "Ι6οίοῃ οἱ δαϊπί 

(6οΓοε" φτάνουμε στην κορυφαία στιγµή της θραδιάς. 

"Εποα[ίη Βοσε" στη σκηνή καιτο θερμόμετρο στα ύψη. Για να 

είναι αυτή η µπάντα τόσο γνωστή και αγαπητή στην 

Ελλάδα, φανταζόµασταν από πριν πόσοθα 'πρεπενατην ε- 

κτιμούν οι συμπατριώτες της. Πράγματι έρχονται τα πρώ- 

ταςοἰο απ'τους κιθαρίστες και στην αίθουσα γίνεται χαμός. 

Μόλις ξεκινά το "Εποἰαπα Ρεἰοηᾳ» ἴο πια", αδύνατο να µε(- 

νεις σταθερός σ' ένα σηµείο. Πάνω από 200 σΚίπς 'χτυπιού- 

νται ανελέητα (πάρτε µια γεύση απ'τις φωτογραφίες, αλλά 

µην περιμένετε να σας δώσουν πλήρη εικόνα της κατάστα- 

σης). Γιατο πώς παίζουν οι "Επο!ϊση Βο5α", δε χρειάζεται να 

πούμε πολλά. Το σίγουρο πάντως είναι πως αυτότο στυλ 

του γρήγορου και έντονου Κ.Α.Γ.είναι µάλλον το πιο δηµο- 

φιλές στους εθνικιστικούς κύκλους πανευρωπαϊκώς. Η εµ- 

φάνιση τους αυτή ήταν και η τελευταία στην τελευταία κα- 

τά πάσα πιθανότητα ευρωπαϊκή τους περιοδεία. 

Στην Ελλάδα θέθαια δεν τους είδαµε, ούτε έχουµε δει α- 

ντίστοιχες διοργανώσεις. Το σίγουρο είναι πως όλη αυτή 

η φάση, πέρα από έντονη διασκέδαση, έχει να προσφέ- 

ρει πολλά στο εθνικιστικό κίνηµα. Αρκεί θέθαια να γίνουν 

κατάλληλες και προπαντός σοθαρές κινήσεις προς την 

κατεύθυνση αυτή. Κάτι καλό έχει αρχίσει να γίνεται τον 

τελευταίο καιρό και στην ελληνική ΝΝΡ σκηνή. Με αγωνιά 
περιμένουμε ενηµέρωση για το µεγάλο ενεηίτου 

Αυγούστου και ελπίζω στο τεύχος που διαθάζετετώρα 

να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. (σημείωση του εκδότη: µην 

ελπίζεις, απλά, κοίτα την προηγούµενη σελίδα!) Αυτή η 
καινούρια προσπάθεια ευελπιστούµε πως θα αποδώσει 

καρπούς. Αυτό θέθαια έγκειται στη δική µας διάθεση και 
Προσπάθεια... 
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Άλλος ένας κουραστικός και 
Κοπιώδης Χειμώνας έφδασε αισίως 
στο τέλος του...[π ρουτίνα Και Το 
άγχος της Βαρετής καδηµερινότητας 
έρχονται να αντικαταστήσουν οἱ | ἡμ' ο | 

, , , . ! 

εωχαρούμενες και ανέµελες στιγμές ὃν --- | 

του καλοκαιριού. - . μι 

Οι παραλίες τπο Αττικής, αλλά και | 
της υπόλοιππς χώρας έχουν ήδη 
αρχίσει να γεμίζουν απὀ 
ταλαιπωρηµένους Νεοέλληνες που 
αναζητούν τη ξεκούραση, Τη 
χαλάρωση και την ολιγοήµερη 
“φυγή” από τη µίζερπ, κουραστική 
Και καταναλωτική ζωή τους... 
Αυτοί που ὃα ταλαιπωρηδούν βέβαια 
περισσότερο ὃα εἶναι αναμφισθήτητα Ας-- μας πα τοζας, 
οἱ δημόσιοι υπάλληλοι που ὃα Λη σσ} ὦ ο ὃς] κλειδώστε καλά τις πόρτες 

προσµένουν ως ᾿μάννα εξ ουρανού” ἁ, | ο Ά | ἳ και τα παράδυρα του σπιτιού 

την αναθεµατισµένη Καλοκαιρινή ἵΝ η ο σας, εφοδιαστείτε µε 

άδεια του Αυγούστου, αλλά μέχρι μα να ο ο ων. μπόλικο ...κουράγιο 
τότε ὃα υποµένουν την εφιαλτική Και ο ο. πρ. χι Και υπομονή και 

᾽αβάστακτπ΄ παραμονή τους στην οί ο απιθῃ μμ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΕ ΜΑΣΙ 

ασφυκτική, ᾿ζεματίζουσα”΄ Αθηνα... | 
Η ΑΝΙΕΠΙΘΕΣΗ, για όσους απὀ εσάς 
δεν καταφέρατε ακόµα να 
αναχωρήσετε για Κάποιο ...εξωτικό 
νησί του 
παραδείσου, σας 
προσφέρει 
μερικές "λάιτ” 
εικόνες 
καλοκαιρινής ο 9) 
ανεµελιάς, έτσι, 
για να 
.ξεσκάσετε 
λίγο, ρε 
αδερφέ... 

--ὖ 

Αν και εσείς καταφέρατε να 

συμπνεύσετε στις απόψεις 

όπως το ...εικονιζόµενο 

ζευγάρι, τοποδετήστε τις 

αποσκευές σας στο πορτ- 

παγκάζ του αυτοκινήτου, 

βεβαιωδείτε ότι κλείσατε το 

Ο ..πηγαιμός για την Ιθάκη, μάλλον αποδεικνύεται 
κάπως μεγαλύτερος απ΄ό,τι εἶχαμε φανταστεί και 

σίγουρα πιο επώδυνος για τους δεκάδες χιλιάδες 
Αδηναίους που αποφάσισαν (όλοι, εννοείται, την ίδια 

ώρα και στιγµή) να συρρεύσουν για κάποιες ωρίτσες 

αναψυχής στις κοντινότερες παραλίες. Κάποιοι, 
ωστόσο, όπως φαίνεται έχουν Βρει τη λύση... 

Τις καθαρότερες παραλίες της Μεσογείου διαπιστώδηκε 

ότι διαθέτει η πατρίδα µας, σύµφωνα, τουλάχιστον µε 
στοιχεία της Ε.Ε. Όλοι μπορούμε πλέον να κολυµπάµε 

άφοβα και να απολαμβάνουμε τη γαλάζια αλμύρα των 

ελληνικών δαλασσών µας. Πάντως, για Καλό και για 

κακό, ελέγξτε πρώτα το γαλάζιο σηµαιάκ:... 



Από τις διπλωματικές επιτυχίες της ελληνικής ([;) εξωτερικής 
πολιτικής: αφιλοκερδής διαφήμιση ελληνικών προϊόντων 
πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, από τουρκικά μαχητικά. 
Μια "συμβιβαστική, ειρηνική λύση” µε τους "Φφίλους” 
τούρκους και µια σφοδρή απάντηση σε όλους αυτούς τους 
κινδυνολόγους που μιλάνε περί δερμού επεισοδίου ενόψει 
αλ ο « ο ” 4 ” καλοκαιριού. Τα κέρδη της ..Ελληνοτουρκικής ’φιλίας”... 

Και η εναλλακτική πρόταση 

της ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ Σ για 

ω. Ῥο[ἰςα[Ιγ Ιπεοιγθε! διακοπέο! 

2] 



επίσκειµη του βρετανού ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Ντέιβιντ Ίρβινγκ στην 

Ελλάδα στις αρχές Απριλίου, υπήρξε το έναυσμα για μερίδα του 

εγχώριου τύπου, µίας αναιροράς και κριτικής απέναντι στο κίνημα 

του ιστορικού αναθεωρητισμού. Περισσότερο επικεντρώθηκε αυτή η ανα- 

ερορά και η κριτική στον Ίρβινγκ, ο οποίος είναι και ένας από τους γνω- 

στότερος εκπροσώπους αυτού του κινήματος. 

Τα έργα του και Οἱ απόψεις του έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιθρά- 

σεων από μερίδα συναδέλφων του και των ΜΜΕ, τον οποίον 

χαρακτηρίζουν ως "πλαστογράφο της Ιστορίας", "αρνητή του 

Ολοκαυτώματος” και "ακροδεξιό υποστηριχτή των ναζί". 

Παράλληλα όµως, για κάποιους άλλους θεωρείται ως ένας θαρ- 

ραλέος ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, που τολµά να 

εκθέσει µία πιο σῳαιρική ιστορική πραγματικότητα γύρω από 

την περίοδο του Μεσοπολέμου και κυρίως για τον Β' ΠΠ. 

ας ου οᾱ ως. 

Από τους επαίνους στις διώξεις... 
Ο ΝτέθιντΊρθινγκ γεννήθηκε στοΈσσεξτης Αγγλίας, το 1938 και 

ήταν ογιος ενός Αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικούτης Μεγάλης 
Βρετανίας, που πολέμησε κατά την διάρκεια του Β' ΠΠ. Ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στο Λόντον Γιουνιρθέσιτι και µετά πήγε και έζησε 
για ένα χρόνο στην Γερμανία, σαν εργάτης σε εργοστάσιο επεξερ- 
γασίας χάλυθα για να τελειοποιήσειτις γνώσεις του στην γερμανική 
γλώσσα. Μετά ακολούθησε µία πορεία τουΊρθινγκ, µε συνεχή έ- 
ρευνα και εκδόσεις θιθλίὼν που ορισμένα εξ αυτών σημείωσαν µε- 
γάλες πωλήσεις. 

Το 1963 ο 2δχρονοςτότε ΝτέιθιντΊρθινγκεξέδωσετο πρώτοτου 
θιθλίο που είχε σαν τίτλο "Η Καταστροφή της Δρέσδης", το οποίο 
τον ανέδειξε σαν ένα πολλά υποσχόμενο νέο ιστορικό. Μετά από αυ- 
τό ακολούθησαν και άλλα θιθλία, όπως γιατα μυστικά όπλατου [’ 
Ράιχ, την Λουφτθάφφε, το πυρηνικό πρόγραµµατης Γερμανίας και 
το θιθλίο "Στα ίχνη της Αλεπούς", 
που ήταν µία θιογραφία για την 
"Αλεπού της Ερήμου" Ρόμμελ, καιη 
οποία είχε σημαντικές πωλήσεις. 

Για τον αριθµό αυτών των έρ- 
γώὠντου, όσο καιγιατον τρόπο έ- 
ρευνας του, µόνο επαινετικά 
σχόλια υπήρχαν κατάτην αρχή 
της καριέραςτου. Μετον καιρό 

Το 1983, ο Ίρβινγκ διέκοψε 
την συνέντευξη τύπου του γερ- 

µανικού περιοδικού Στερν, απο- 
δεικνύοντας την πλαστότητα 

των "Ἠμερολογίων 
του Χίτλερ” 
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έγινεγνωστός για την ανακάλυψη νέων πτυχών και γεγονότων σε 

θεωρούµενα γνωστά Ιστορικά συµθάντα. Επίσης, επιτυχημένη θε- 

ὠωρήθηκε η εκτεταμένη έρευνα και εμπιστοσύνη του σε αρχικό υλι- 

κό(όπως έγγραφα, ημερολόγια) εξίσου από Ιδιωτικές και επίσηµες 

πηγές. Πέρασε αρκετό καιρό ερευνώντας τα επίσηµα αρχεία αρκε- 

τών δυτικών χωρών και αργότερα µετην πτώση της Σοθιετικής 

Ένωσης, ακολούθησε την ἴδια μεθοδολογία καισε ρωσικά αρχεία, 

Μάλιστα στα αρχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυθέρνησης 

δώρισε αυθεντικά έγγραφα του Άντολφ Άιχμαν, αντίγραφα απότα 

δύο χρόνια που έλειπαν από το ηµερολόγιοτου Χάινριχ Χίμμλερ, τα 

ημερολόγια τουΈρθιν Ρόμμελ, Άλφρεντ Γιόντλ, Βίλχελμ Κανάρις και 

άλλα έγγραφα που δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, γνωστά ὡς 

"Συλλογή ΝτέιθιντΊρθινγκ'. Αρκετές απότις θιθλιοκριτικές σε εφη- 

µερίδες, όπως οι αμερικάνικες Νιου Γιορκ Τάιµς και Ουάσιγκτον 

Ποστ ήταν διθυραµθικές αριθµός συναδέλφων τουτον επαινούσαν. 

Όμως, όλα άρχιζαν να αλλάζουν από την έκδοση του µνη- 
µειώδες έργου του "Ο Πόλεμοςτου Χίτλερ", το1977,στοο- 
ποίο επιχείρησε να παρουσιάσει τον Β' ΠΠ µέσα από τα μάτια 
απὀ του Αδόλφου Χίτλερ. Δεν περιορίστηκε στην καταγραφή 
απλώς στοιχείὠν που αναθεωρούν ίσως κάποιες αντιλήψεις για 

στις στρατηγικές ικανότητες του Χίτλερ, ή κάποιες πιο ισορρο- 

πηµένες παρουσιάσεις για το καθεστώς του [' Ράιχ, αλλά υΠο- 

στήριξε με σθένος, ότι δεν ανακάλυψε κανένα επίσημο έγγρα- 

φο, το οποίο να αποδεικνύει ότιο Χίτλερ, επίσημα διέταξε ΤΗΝ 

συστηματική εξολόθρευση των ευρωπαϊκών εθραϊκών Κοϊνοτή- 

Ὅπων (γνωστό ως "Ολοκαύτωμα"), αν και οίδιος αναγνωρίζει ότι 

εμφανίστηκαν ακρότητες κατά την διάρκεια του πολέμου, πίσω 

-..᾿απὀτις πλάτες του Χίτλερ. Η τελευταία άποψη προκάλεσετην 

θυελλώδη αντίδραση γνωστής εθραϊκής οργάνωσηςτης, ΑΌΙ, η 

οποία πρόσθεσε τον όνοµα τουΊρθινγκ στη λίστα των αντιπάλων 



Ντέιβιντ Ίρθινγκ: Ένας “αιρετικός” ιστορικός της εποχής µας, 
ο οποίος λόγω των απόψεων του και των έργων του, έχει 
απαγορευτεί η εἴσοδος του σε αρκετές χώρες και όχι µόνον... 

της, Το 19581, εξέδωσε και άλλο ένα θιθλίο που προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων µετον τίτλο "Εξέγερση!" καιτο οποίο είχε σχέση µε 
την αντικομµουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία του 1956, όπου 

εμφανίστηκαν νέες αντιδράσεις. Το 1983, κατά την επίσηµη συνέ- 
ντευξη τύπου του γερμανικού περιοδικού Στερν, για τα 
"Ημερολόγιατου Χίτλερ”, οἸρθινγκ διέκοψετην συνέντευξη αυτή, 
αποδεικνύοντας την Πλαστότητατους. Με αυτότον τρόπο εξετέ- 
θησαν αριθµός "έγκριτων" συναδέλφων του και ειδικών που υΠΟ- 
στήριζαν την αυθεντικότητατους. 

Το 1988 οΊρθινγκπαρουσιάστηκε ως οτελευταίος μάρτυρας υ- 
περάσπισης στο Καναδά για την πολύκροτη δίκη του γερµανου- 
καναδούΈρνστ Ζούντελ, που κατηγορήθηκε ότι µετις εκδόσεις του 
αμφισθητούσετο Ολοκαύτωμα. Η παρουσία τουἸρθινγκήταν κα- 
ταλυτική για την απόφαση υπέρτου Ζούντελ. Τόσο ο Ζούντελ, ὁ- 
σο και οΊρθινγκ άρχιζαν να αισθάνονται περισσότερο έντονα πιέ- 
σεις και διώξεις που είχαν σαν σκοπό νατους πλήξουν ανεπανόρ- 
θωτα...Έχοντας διαθάσει εκείνη την χρονιά οΊρθινγκτην αναφορά 
Λόχτερ, άρχισε να αμφισθητεί ανοικτά πλέον καιτην ύπαρξη θα- 
λάµων αερίὠν στο Άουσθιτς καιτο 1989 εξέδωσε από τον εκδοτ|- 
κό του οίκοτην αναφορά αυτή για να γίνει ευρύτερα γνωστή από 
τοθρετανικό κοινό. 

Οι διώξεις κατά τουΊρθινγκ άρχιζαν να πολλαπλασιάζονται και 
παράλληλα είχεξεκινήσει µία εκστρατεία δυσφήµισης του. Του έ- 
χει Πλέον απαγορευτεί η είσοδος στην Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, 
Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία και Νότιο Αφρική, όπως του έχει απα- 
γορευτε( επίσης η πρόσθαση στα αρχείατης Ομοσπονδιακής 
Γερμανικής Κυθέρνησης. Μέσω μεθοδεύσεων, έχει επιχειρηθεί η 
οικονομική του εξόντωση και η πλήξη της αξιοπιστίας του. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός από την επίσκεψη τουΊρθινγκ 
στην Ελλάδα γιατην παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης τουθι-- 
θλίου "ο Πόλεμος του Χπλερ", Που τόνισεστο ακροατήριο του ό- 
τιήταν τυχερό που μπορούσενα ακούσει, διότισε άλλες χώρες δεν 
του επιτρέπεται Π είσοδος. 

Δεν αναφέρθηκε όµως, ότικατά το παρελθόν, λόγω των από- 
Ψεων καιτης έρευνας του, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, του επι- 
θλήθηκαν χρηματικά πρόστιµα, απελάθηκε και διώκεται, ενώ πα- 
ρουσιάζεται από µερίδα τών ΜΜΕ, ὡς "επικίνδυνος" καιτο "από- 
λυτο κακό"... 

Αποσπάσματα οµιΏίας Ίρβινγκ 
-"Δημοσιεύονται δύο αποσπάσματα από την ομιλία του θρετανού 
ιστορικού ΝτειθιντΊρθινγκ στην αμερικανική πόλη Πόρτλανττου 
Όρεγκον το 1994. 

᾿Οιαπόπειρες γιανα φιμωθούν οι απόψεις των αναθεωρητών |- 
στορικών έχουν πραγµατοποιηθεί σε παγκόσμια κλίµακα. 
Αρνούνταιτον δημόσιο διάλογο... Εάν διαθάσει κάποιος εφηµε- 
ρίδες ή περιοδικά πριν το 1970, δεν θα δρει την λέξη 
Ὁλοκαύτωμα" Δεν θαθρειναγ/εται τότεχρήση αυτής της λλέ- 
ξης. Όμως απότότε έχουν οικιοποιηθείαυτή την λέξη” 
"Μετανιώνω θαθιάγιατολάθος που έπραξατο 1988 όταν για 
Πρώτη φορά επέλεξα αυτό τον δύσκολο και απρόθλεπτο δρόµο. 
Τον Απρίλιο του 1988, όταν παρέδώσα στοιχεία σεµία συγκεκρΙ- 
µένη δίκη στο Τορόντο του Καναδά.Ἠταν ένα πολύ σοθαρόλά- 
θος, που δεν θα έπρεπε ποτένα το έκανα. Εάν μπορούσα να Προ- 
θλέψω όλα όσα συνέθησαν µετά σε µένα και στην οικογένεια µου, 
δεν θα έκανα το θήµα αυτό. Πρέπει να το παραδεχτώ. Δεν θα ή- 
ταν µία ενέργεια μου που θα έπραττα µε προθυμία, εάν είχε δει 
όλα όσα θα ακολουθούσαν’... 

Βιββιογραφία 
Ο θρετανός ιστορικός ΝτέιθιντΊρθινγκ 

είναι ένας πολυγραφότατος συγγραφέας 
με 35 θιθλία έως τώρα στο ενεργητικό 
του. Στην Ελλάδα έχει εκδοθείπρόσφατα 
μονάχα ένα από τα γνωστότερα θιθλία 
του "Ο Πόλεμοςτου Χλερ". Άλλα όµως 
γνωστά του θιθλία, είναι "Η Καταστροφή 
της Δρέσδης" (1963), "Τα απομνημονεύ- 
µατατου Στρατηγού Κέιτελ’(1965), "Η ά- 
νοδος καιη πτώση της 
Λούφτθάφφε"(1973), "Σταίχνητης 
Αλεπούς' (θιογραφία του Ρόμμελ)1977), 
"Εξέγερση! Η Ουγγρική Εξέγερσητου 
1956" (1981), "Ο Πόλεμος μεταξύτων 

Στρατηγών” (1981), "Τα μυστικά ηµερο- 

ος .. 11185 τς αλ] 

ας ο 

λόγια του ιατρού Μορέλ" (1983), ο ος 
"Πόλεμοςτου Τσόρτσιλ" (1987), νά 
"Γκέρινγκ: Μία θιογραφία’ (1989), 
"Γκαίμπελς" (1996), "Νυρεμθέργη: Ητε- 
λευταία μάχη” (1996), ενώ έχουν υπάρξει 
επανεκδόσεις και ενισχυμένες εκδόσεις παλαιοτέρων έργωντου. 

Η παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης ΄Ο Πόλεμος του Χίτλερ” 

στην Ελλάδα, τον περασμένο Απρίλιο από τον ἴδιο τον Ίρβινγκ, είχε 

σαν αποτέλεσµα την κατάµεστη από κόσμο αίθουσα στο Πολεμικό 

Μουσείο. Πολλοί έλληνες επιθύµησαν το αυτόγραφο του και να το 

συγχαρούν για την τόλμη του και το έργο του. 

Στη φωτογραφία ο Ίρβινγκ μαζί, µε τον εκδότη του αραβκού, μας, 

Δημήτρη «οφαροιλς. 

δι 



ΜάΠεµε, 3Ο Μαΐου |941 .Ωρα 07.00. 

Οι κάτοικοι των Χανίων Και των 

παραβιακών χωριών έως το ΜάΠεµε 

αναζητούν µε απορία να µάᾶουν τι 

προκαβεί το τρομερό Βουητό που 

ακούγεται από τον ορίζοντα. Στις 

Ο7.Ι5 ο ουρανός της Βόρειας παραβίας 

του νομού Χανίων σκοτεινιάζει από 

τον όγκο των αναρίἅμηπτων «πκε[5-56 

Και των ανεµοπτέρων ΏὈΕΞ5-030 που 

πΏπσιάζει τον χώρο του ΜάΠεμε. 

ιΝεοζηλανδοί, Αυστραλοί, βρεταννοί κα!ιΈλληνες αµυ- 
νόμενοι του χώρου µένουν άναυδοι Και κοιτούν µε δέος 
για µερικά δευτερόλεπτα τα 2000 περίπου αλεξίπτωτα 

διαφόρων χρωμάτων που γεμίζουν τον ουρανό δυτικά και νότια 
του αεροδρομίου του Μάλεμε. Μετά την πρώτη έκπληξη ξεκινά 
ένα καταιγιστικό πυρ κυρίως απότο ύψωμα 107 που δεσπόζει 
νοτίως του αεροδρομίου το οποίο µέχριτο μεσημέρι θερίζειτα 
2/3των γερμανών "ουρανιτών". Οι κάτοικοιτων γύρω χὠ- 
ριών(οι περισσότεροι πολέμησαν τον Τούρκο στην επανάσταση 
του 1897) τρέχουν µε ότι διαθέτουν όπως γκράδες, τσεκούρια, 
αξίνες και οι µάχες εξελίσσονται πια σώµα µε σώμα. Οι Γερμανοί 
το µόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργήσουν κάποιους 
θύλακες αντίστασης και να περιμένουν ενισχύσεις. 

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στους άλλους 2τομείς οπού ε- 
πιτίθενται οι Γερμανοί (κοιλάδα Αγιάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο).Την 
νύχτα όµωςτης 20/5 οιΒρεταννοί διαπράττουν το µεγάλο λά- 
θος και εγκαταλείπουν το ύψωμα 107 µε αποτέλεσµα να ανοίξει 
ο δρόµοςγιατην κατάληψη του αεροδρομίου απότους αλεξι- 
Πτωτιστές. Ο πτέραρχος Στούντεντ στέλνει όλες τις εφεδρείες 
µε νέα ρίψη αλεξιπτωτιστών καθώς καιτην 5η ορεινή µεραρχία. 
Από εκεί οι Γερμανικές δυνάµεις κινούνται ανα- 
τολικά και απαγκιστρώνουντις υπόλοιπες δυ- - 
άμεις των άλλων τομέων οι οποίες θρίσκονταν 

σε δεινότατη θέση. Η επιχείρηση αυτή-μοναδ.ι- 
κή στα χρονικάτου μεγάλου πολέμου καιη πιο 
πολύνεκρη ὡς τότε-είχε υπολογισθεί νατελειώ- 
σει σε 2 µέρες. Διήρκεσε όµως 10 µετην εκκέ- 

κε 

νωση της νήσου απότους συµµάχους την 20η Μαΐου. Το σώμα 
των αλεξιπτωτιστών -νέοι άξιοι, ενθουσιώδεις, άριστα εκπαι- 
δευµένοι, µε υψηλά ιδανικά-δέχθηκε θαρύτατο πλήγμα (5000 
περίπου νεκροί και αγνοούμενοι).Το ύψωμα 107 φιλοξενείτα ο- 
στά 4465 γερμανών το οποίο κάθε χρόνο στις 20/5 επισκέπτο- 
νται παλαιοί συμπολεμιστές και γίνεται µια συγκινητική επιµνη- 
µόσυνη τελετή. 

Επιστροφή στο µέῆῆον 
20 Μαΐου 2003.Ώρα 08.00.Ο χώρος του αεροδροµίουτου 
Μάλεμε σφύζει από ζωή.120 άνδρες µε στολές παραλλαγής και 
τον θρυλικό πράσινο µπερέ φορούν τα αλεξίπτωτα στην πλάτη 
σε µια χαρούμενη και χαλαρή από άποψη πειθαρχίας «για τα δε- 
δοµένα των Ειδικών Δυνάμεων - ατμόσφαιρα και µετο ηθικό ό- 
λων στα ύψη. Ετοιµάζονται για το καθιερωμένο εδώ και 3 χρόνια 
άλμα προς τιµήν όλων των πεσόντων στην επική µάχη της 
Κρήτης στο πλαίσιο µιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνο- 
νται από διάφορους τοπικούς φορείς. Η ζώνη ρίψεως του αερο- 
δροµίου του Μάλεμε θεωρείται η πιο δύσκολη στην Ελλάδας. 
Μια στενή λωρίδα γης γεμάτη Πέτρες, µετην θάλασσα από την 
µία µεριά και τον διάδρομο από την άλλη, πεδίο µιας απότις φο- 
νικότερες µάχες πριν 62 χρόνια.Όμως κανείς δεν ανησυχεί ιδιαί- 

τερα. Δείχνουν να ξέρουν πολύ 
καλάτι κάνουν. Πλησιάζοντας 
κάποιο Κο- 
ντάστο 
τμήμα 
αυτότων 
καταδρο- 

από τον 



} 

µέων θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι δεν είναι στρατιώτες της 
Ίης Μοίρας αλεξιπτωτιστών αλλά πολύ µα πολύ μεγαλύτερης 
ηλικιας.25άρηδες έως και ασπροµάλληδες 7Όχρονοι. Είναι οι έ- 
φεδροι καταδροµείς. Ανθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν κάποτε 
στις Ε.Δ. και συνεχίζουν να διατηρούν το πνεύµατου καταδρο- 
µέα που δεν είναι άλλο από την συνεχή εκπαίδευση, την τήρηση 
του αξιόµαχου, της συντροφικότητας της πειθαρχίας και πάνω 
από όλα του ένθερµου πατριωτισμού. 

Το τµήµα χωρίζεται σε 2 εξόδους και µετά από τον έλεγχοτου 
καθενός από τους αρχηγούς ρίψεως γίνεται η τελευταία ενηµέ- 
ρωση. Οιθασικές οδηγίες είναι γνωστές αλλά µια υπενθύμιση εἷ- 
ναι επιθεθληµένη. Σωστή έξοδος απότο ελικόπτερο («πίποο(), 
έλεγχος θόλου, έλεγχος χώρου, µέτωπο στον άνεµο, σωστή 
στάση προσγείωσης 5 σημείων. Η επιθίθαση της Πρώτης εξό- 
δου γίνεται εν µέσω αστείων και ευχών για καλή προσγείωση και 
σύντοµατο 6ΗΙΝΟΟΚΕείναι στον αέρα όπου µε συνεχείς κύ- 
Κλους παίρνει το κατάλληλο ύψος. Προηγούνται στο πρώτο στικ 
θετεράνοιτης Κύπρουτο 1974 αξιωματικοί - ονόματα θρύλοι 
γιατους υπολοίπους - οι οποίοι εκτός απο την ανύψωση του ή- 
δη υψηλού ηθικού, δίνουν και ένα αἴσθημα τιμής και υπερηφά- 
νειας σ αυτούς που πηδούν µαζί τους. 

Σελίγα λεπτά ένα στικτων 7 ατόμων θρίσκεται στον αέρα με 
ανεπτυγµένους τουςθόλους. Ένας γρήγορος έλεγχος του χώ- 
ρου γύρω-γύρω δίνειτην ευκαιρία για την εικόνα πουθα είχεο 
Γερμανός αλεδιπτωτιστής τον Μάιο 41. Νότιατο ύψωμα 107 µε 
το γερμανικό νεκροταφείο, δυτικά η γέφυρα του ποταμού 
Ταυρωνίτη, θόρεια η θάλασσα κι ανατολικά τα Χανιά. 

Κατά τη διάρκεια της καθόδου ορισμένοι αλεξιπτωτιστές ξεδι- 
Ππλώνουν Ελληνικές σημαίες καθώς και µία της Μάνηςτου 1821. 
Η αίσθηση της ελευθερίας και της δύναμης όµως που δίνει στον 
αλεξιπτωτιστή το άλµα διαρκεί μόνο 40". Η Προσγείωση παρόλο 
το ανώμαλοτου εδάφους γίνεται ομαλά από όλους τους συµµε- 
τέχοντες, οἱ οποίοι συγκεντρώνονται πάλι στο ίδιο σηµείο και ό- 

λοι µαζί µε θήµα κατευθύνονται στο γειτονικό στρατόπεδο της 
Ίης ΜΑΛ. Εκεί έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των 29 κα- 
ταδροµέων, πεσόντων στην Κύπρο, και επίσκεψη στο Γερμανικό 
νεκροταφείο. 
Το ραντεθού ανανεώθηκε γιατις 27/7 όπου θα γίνει άλμα µαζί 

µε Κύπριους καταδροµείς προς τιµήν των πεσόντων. 
Στο άλμα αυτό συμμετείχαν έφεδροι αλεξιπτωτιστές από όλη 

την Ελλάδα (Κρήτη, Αθήνα, Θεσ/νικη, Σέρρες, Λάρισα). 
Βλέποντας τους πολύ καλά αυτούς εκπαιδευµένους ά άντρες (οι 
ὁραστηριότητες θέθαια δεν περιορίζονται στα άλµατα μόνο, 
αλλά και σε επίπονες πορείες, καταρριχήσεις, διαθιώσεις) έρχε- 
ται στην επιφάνεια το θέµα της αξιοποίησης του δυναμικού των 
συνδέσμων καιλεσχών καταδροµέων και πεζοναυτών. Υπάρχει 
μεγάλος αριθµός εθελοντών οι οποίοι μένουν αναξιοποίητοι α- 
Πό το αρτηριοσκληρωτικό επιστρατευτικό σύστηµατων καρε; 
Κλοκενταύρων. Οι εθελοντές αυτοί µένουν στο περιθώριο από 
τις επίσηµες υπηρεσίες και συνεχίζουν να εξασκούνται απότου- 
στέρηµά τους σε χρήµα και χρόνο. 

Επίπογος 
Εάν οι υπηρεσίες φρόντιζαν᾿ να εκμεταλλευτούν µεσωστό 

τρόπο αυτό το δυναμικό, θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα η θλι- 
θερή αυτή εικόνα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη σεκάθεεπι- 
στράτευση (απροθυμία, απειθαρχία κ.λΠ.). Χωρίς καθόλου κόπο 
θα μπορούσαν να συγκροτηθούν δύο τουλάχιστον εφεδρικές 
µονάδες με Πολύ υψηλό επίπεδο και φρόνημα. Ούτως ή άλλως, 
το όλο επίτευγµατων εφέδρων καταδροµέων αλεξιπτωτιστών 
που εθελοντικά συμμετέχουν σε στρατιωτικές δραστηριότητες 
µε απόλυτη επιτυχία, αποδεικνύουν την ετοιμότητα και τη διά- 
θεση προσφοράςτους. Είναι στο χέριτης πολιτείας νατους α- 
ξιοποιήσει, προς όφελος της εθνικής ασφάλειας. 

ΨΗΛΑ-ΨΗΛΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑΜΠΕΡΕΙΙ! 



Ο τριετής ισπανικός ἐμτρύλιος πόλεμος (1936-1939) απετέλεσε µια 

από τις αιματηρές συγκρούσεις του περασμένου αιώνα. Ἠταν ένας 

αδυσώπητος και αιµατηρός αγώνας ανάµεσα στον ίδιο λαό µα και 
συνάµα ένας ένοπλος αγώνας ιδεών. Απετέλεσε µια τρανή απὀδειξη της 

αποφασιστικότητας του ισπανικού λαού και του στρατού του να 
παραμείνει η Ισπανία αυτοτελής και ενωμένη, να γίνει ένα εθνικά 
κυρίαρχο κράτος και να µην παραδώσει Τα όσια και ιερά της φυλής 

στην κόκκινη άρνηση και στον διεθνή µπολσεβικισμµό. 
Ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν 

κεντρικό ρόλο στην ισπανική επανάσταση ήταν ο στρατηγός Φράνκο, 
42 γρονῶών το καλοκαίρι του 1936. ο οποίος από το Ισπανικό Μαρόκο 

ξεσήκωσε τον στρατό ενάντια στο κόκκινο µέτωπο. 

ια µέρα πριν τον ξεσηκωμό κής Ισπανίας, ο αρχηγόςτουκινήµατος µκαιναύτες, φρουροίτης Πατρίδος µας, 

του Φράνκο, µια άλλη µεγάλη της Φάλαγγας, Χοσέ Αντόνιο Πρίμοντε ΄ πετάξτετην αδιαφορία µπροστά στην εἰ- 

προσωπικότητατης εθνικιστ- Ριθέρα, εξέδιδε απότις φυλακέςτου κόνα της καταστροφής της ΚΙ ελάτε µαζί 

/ Αλικάντεεπανα- ΄ µας για µια Ισπανία Μεγάλη, Ενωμένη κι 
στατικό διάγγελ- Ελεύθερη. Ο Θεός βοηθός". 

| μα για τον ξεση- Με την έναρξη της επανάστασης, στις 

| κωμότουι- -18Ιουλίου 1936, ξεκίνησε και µια απότις 

| σπανικού . πιο ηρωικές στιγµές της ισπανικής 

| λαού, Ιστορίας στην κεντρική]σπανία. 

| κατα- Στο Τολέδο, παλαιά πρωτεύουσατης 

λήγοντας Ισπανίας, όπου το μεσαιωνικό κάστρο 

µε τα εξής του Αλκαζάρ, Αλκάθαρ όπως χαρακτηρι- 
λόγια: "Εργάτες, ᾽ στικάτο προφέρουν οι καστιλιάνοι, οἱ Ο- 

αγρότες, διανοούµε-  χυρωμµένοι Ευέλπιδες, στρατιώτες, 
νοι, στρατιώτες --. Φαλαγγίτες και πολίτες, αντιστάθηκαν µε 

πάθος, µεµια ηρωική τρέλα, στην πο- 
λιορκία των αριθµητικά υπέρτερων και ο- 

"πλισμένων µε θαρέα όπλα, µπολσεθίκων, 
κάτω από τις διαταγές του ηρωικού 
Συνταγματάρχη Μοσκαρντό. Η εποποιία 
του Αλκάθαρ είναι µια ακόµη απόδειξη 
Ἴτου τρανού μεγαλείου της Λευκής φυλής 

καιτων δυνάµεων του εθνικισμού. 



Πριν από 
την επανάσταση 
Η Ισπανία, παλαιά αυτοκρατορία 

και αποικιοκρατική δύναμη, όπου 'ο 
ήλιος δεν έδυε ποτέ", κατά τη διάρ- 
κειατου Μεσοπολέμου είχε πληγεί 

και αυτή οικονομικά λόγωτης διε- 
θνούς συγκυρίας και είχε γίνει θέᾳα- 

τρο έντονων πολιτικών αντιπαρα- 

θέσεων. Φωτεινό διάλειµµα ανασυ- 

γκρότησης απετέλεσε η στρατιωτι- 

κή δικτατορίατου στρατηγού Ντε 
Ριθέρα απότο 1923 έωςτο 1930. 
Μετά την αποχώρηση του Πρίµο 

ντε Ριθέρα, πατέρα του ιδρυτήτης 

Φάλαγγος Χοσέ Αντόνιο, ξεκίνησε 
µια περίοδος αναρχίας µε έντονες 

Πολιτικοκοινωνικές ανακατατάξεις 

και αναταραχές και µε αναθίωση 
παλιών αυτονοµιστικών κινήσεων 

θάσκων και καταλανών. Μετά από 
τις εκλογές της 25ης Φεθρουαρίου 

1936 που διεξήχθησαν σε κλίµα ερυθράς τρομοκρατίας, το Λαϊκό 
Μέτωπο των κομμουνιστών, σοσιαλιστών και αναρχικών, θρίσκεται 
στην εξουσία. Αυτό έχει ως συνέπεια η τρομοκρατία των µπολσεθίκων 
να εξαπλωθεί σε ολόκληρη της Ισπανία µε πυρπόληση εκκλησιών, Θιο- 
μηχανικών εγκαταστάσεων και δολοφονία ισπανών εθνικιστών, εθδο- 
μηντατεσσάρων τον αριθµό σε διάστηµα μόλις ενός µηνός. 
Αποκορύφωμα ήταν η δολοφονία από την κομμουνιστική αστυνομία 
του θουλευτή και πολιτικού ηγέτη της δεξιάς, Κάλθο Σοτέλο ο οπο(- 
ος είχε καταγγείλει την µπολσεθικική δράση στο κοινοθούλιο. Σεαυ- 
τήν την κατάσταση αντιστέκονταν οι δυνάµεις της εθνικιστικής δε- 
ξιάς. Η εθνικοσοσιαλιστικήΈνωση Επιθέσεως (|.Ο.Ν.5.) υπότον 
Ραμίρο Ράμος και τα Καστιλιανά Συμθούλια Ισπανικής Δράσεως υπό 
τον Ονέσιµο Ρετόντο, που χρησιμοποιούν το σύνθημα "Για την 
Πατρίδα, για το Ψωμί, για τη Δικαιοσύνη". Η μεγαλύτερη όµως προ- 
σωπικότητα του ισπανικού Εθνικισμού καιη σοθαρότερη και µεγα- 
λύτερη οργάνωση ήταν ο Χοσέ Αντόνιο Πρίµο ντε Ριθέρα µετην 
Ισπανική Φάλαγγα. 

Ο στρατηγός Φρανσίσκο 

Φράνκο (Εγαπεΐεο ΕΓαπςο 

Βα[ιαπιοπάε), αξιωματικός 

του Πεζικού (1892-1975). 

Η εποποιία του Αλκάθαρ 
Μετην έναρξη της επαναστάσεως, στο Αλκάθαρ του Τολέδο, οσυ- 

νταγµατάρχης Μοσκαρδό, διοικητής της κεντρικής σχολής ασκήσεων 
της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Αλκάθαρ, κάλεσετους αξιωματικούς 
της Σχολής καιτους ανακοίνωσε: "Κύριοι, η Επαρχία του Τολέδο ενώ- 
νεται από σήµερα µε την εθνική επανάσταση". 

Στο Αλκάθαρ ευρίσκοντο τετρακόσιοι αξιωματικοί, λίγοι Ευέλπιδες 
και στρατιώτες, εξακόσιοι πενήντα µη µπολσεθίκοι αστυνομικοί, και ε- 
κατό περίπου εθνικιστές και Φαλαγγίτες καθώς και πεντακόσιες είκοσι 
γυναίκες και πενήντα παιδιά που προτίμησαν τον εγκλεισμό στο 
Αλκάθαρ από την κόκκινη τρομοκρατία που κυριαρχούσε στο υπόλοι- 
Πο Τολέδο. 
Ο οπλισμός των εγκλεισµένων ήταν περιορισμένος. Είχαν λιγότερα 

από τριάντα πολυθόλα και οπλοπολυθόλα, δυο µικρά πυροθόλα όπλα 
µε ελάχιστα πυρομαχικά, και πεντακόσια τυφέκια. Επίσης περιορισµέ- 
νες ήσαν οι προμήθειες σετροφές και νερό. 

Στις 19 Ιουλίου 1936 καιενώ το υπόλοιπο Τολέδο ευρίσκετο στα 

Π Ισπανική Φάλαγγα 
Ο ΧοσέλΑντόνιο, δικηγόρος, ποιητής και λογοτέ- 

Χνης, αν και γιοςτου στρατιωτικού ηγέτη και δικτάτο- 
ρα Ριθέρα, κατάτη διάρκεια της διακυθερνήσεωςτου 
πατέρατου έζησε σεµνά στο περιθώριο εκπληρώνο- 
ντας την στρατιωτική του θητεία και ονομάστηκε - 
Έφεδρος Αξιωματικός. 

Το 1933 εξέδωσετο πρώτο φίλοτης εφηµερίδος 
Ε.Ε. (Ισπανική Φάλαγγα) που σηµαίνει σταισπανικά 
και "πίστη". 
Το 1934 οι δυνάμεις |.Ο.Ν.5.,|.Α.Ρ. και Φάλαγγος ε- 

νώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κόκκινη τροµο- 
κρατία. Η ιδεολογία της Φάλαγγος έχει ιδιαίτερες συ- 
µπάθειες στο στράτευµα όπου πολλοί εθνικιστές α- 
ξιωµατικοί ανταλ- 
λάσσουν χαιρετι- 
σµό µετην συνθη- 
µατική λέξη "εαΐς", 
απότα αρχικάτων 
λέξεων «απιαΓαςας 
ἀΓΓΙ08 {αἱα0[ε 65- 

ῥραΠίοία, δηλαδή 
"σύντροφοι, ζήτω 
η ισπανική φάλαγ- 
γα". 

Τον Μάρτιοτου 

1936 ο Χοσέ 
Αντόνιο συλλαμθά- 
γεται καιτον 
Νοέµθριο, µετά α- 
πό µια παρωδία δ|- 
Φλνζακι] 
στις φυλακές του 
Αλικάντε. 
Η δολοφονίατου 

παρέμεινε μυστική 
για πολύ καιρό, και µόλις το 1938 ο στρατηγός 
Φράνκο έκανε επίσηµη ανακοίνωση που κατέληγεως 
εξής: "Ὀθάνατός του, προσφερθείς μυστικά στο Θεό 
για την Πατρίδα, αναδεικνύει έναν Εθνικό ρωσα, σύμ- 
ϐολο της θυσίας της σηµερινής νεολαίας". 
Η Ισπανική Φάλαγγα, ακολουθώντας τοτυπικότου 

φασιστικού κινήµατος και τον χαιρετισμό µετο ανα- 
τεταμµένο δεξιό χέρι, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην 
διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου. Οι επαναστατικές 
της Ιδέες κατάτην παγίωση του καθεστώτος 
Φράνκο, ατόνησαν. Αυτό όµως που δεν ατόνησε και 
συνεχίζεται ως και σήµερα, είναι έως και µυστικιστι- 
κή λατρεία των Ισπανών εθνικιστών στον Χοσέ 
Αντόνιο.Όταν το 1939 έγινεη µεταφορά των οστών 
του Χοσέ Αντόνιο απότο Αλικάντε στο Εσκοριάλ, 
πραγματοποιήθηκε µια πορεία τετρακοσίων χιλιοµέ- 
τρων όπου οι Ισπανοί εθνικιστές μετέφεραν πεζή, και 
ενταφίασαν τον αρχηγό τους στο παλαιό παλάτι. Το 
1959 τα οστάτου ενταφιάστηκαν στο µνηµείοτης 
Κοιλάδας των Πεσόντων (Ναἰἱε ἆθ |ος ςαἰάο»). 

Ο Χοσέ Αντόνιο Πρίµο 

ντε Ριθέρα, αρχηγός της 

ἱσπανικής Φάλαγγος 

(1903-1936). 
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χέρια των µπολσεθίκων του Λαϊκού 
Μετώπου, οΜοσκαρδό καλείται απότον 
υφυπουργό Ενόπλων Δυνάμεων να στε(- 
λειτα αποθέµατα πυρομαχικών του αμέ- 
σως στην Μαδρίτη. Ο Μοσκαρδό ζητά 
έγγραφο διαταγή προκειµένου να κερδ(- 

σειχρόνο. 
Την επόµενη µέρατον πιέζουν ο κυ- 

θερνητικός στρατηγός Ρικέλµ καθώς και 
ο υπουργός Λαϊκής Μόρφωσης προκει- 
µένου ο Μοσκαρδό να παραδώσειτο 

Αλκάθαρ. Ο στρατηγός Ρικέλµ συνοµι- 
λείτηλεφωνικά µετον Μοσκαρδό: '-Θα 
είστε υπεύθυνος για την καταστροφή 
του Αλκάθαρ. - 
Εκπληρώτο 
καθήκον µου 
ως Ισπανού, 

στρατηγέµου. 
«Ἐχω τάξει το 
πυροθολικό και 
τατµήµατα εί- 
ναι έτοιμα. Έχω 

ταµέσανασας 
συντρίφω. 
Είναιη τελευ- 
ταία φοράπου 
σας δίνωτην 
ευκαιρία να απο- 
φύγετε την αιµα- 
τοχυσία. Αν δεν 
υποχωρήσετε, 
θα διατάξω αμέ- 
σως επίθεση. -Ε, λοιπόν, θα το δούμε! 
Μπορείτε να επιτεθείτε όποτε θελήσε- 

τε’. Απότη στιγµή εκείνη ξεκινά η ΕΠΟ- 

ποιία του Αλκάθαρ. 
Ο Μοσκαρδό απευθύνεται στους ε- 

γκλείστους: "Παιδιά, κουράγιο! Η τιµή 
της Ισπανίας είναι στα χέρια µας. Να 

µην παραδοθούµε! Θα ᾿ρθούν οι δικοί 
µας να µας ελευθερώσουν. Φανείτε πα- 

λικάρια. Ζήτω η Ισπανία!’ 

Ο συνταγματάρχης 

Μοσκαρδό, (4ο5ε 

Μοσεατάο ᾖυαΓ1θ), 

αξιωματικός του 

Πεζικού (1878-1956). 

Ο Μοσκαρδό κηρύσσει στρατιωτικό 
νόµο και κατάσταση πολιορκίας. Με 
τους επιτελείς του οργανώνει την ἁµυ- 
να. Στον πολύγραφο αρχίζει να εκδίδε- 
ται η ημερήσια εφημερίδα των πολιορ- 
κηµένων µετον τίτλο "Αἰςαζαγ". 
Ταμπουρωμένοι οι υπερασπιστές του 

Αλκαζάρ αντιµετωπίζουντις επιθέσεις 

των ερυθρών. 

Ο θάνατος του 
υιού Μοσκαρδό 
Το πρωινότης 22ης Ιουλίου 1936 6α- 

σιλεύει ηρεμία και τα κανόνια των Πο- 
λιορκητών δεν έχουν πιάσει ακόµα φω- 
τιά.Ο Μοσκαρδό ειδοποιείται από έναν 
αξιωματικό ότιτον ζητούν στο τηλέ- 
φώνοτου γραφείου του. Ο Μοκαρδό 
δεν μπορούσε να φαντασθεί ότι από 
την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραµ- 
µής θα άκουγε το γιοτου, Λουίς. Ο 
Μοσκαρδό είχετρεις γιους. Δυο από 
αυτούς ευρίσκοντο στο Αλκάθαρ πριν 
την πολιορκία καιο πατέρας τους προ- 
τίµησενατους διώξει στο Τολέδο µαζί 
µετη µητέρατους, νομίζοντας ότιθα 
είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να ζή- 
σουν από τον σίγουρο θάνατοπουθα 
τους ἑέθρισκε στο ἈΑλκάθαρ. 
Αντιγράφουµετην ιστορική τηλεφων!- 
κή συνομιλία όπως αυτή είναι καταγε- 
γραμμένη στο διατηρημένο γραφείο 
του Μοσκαρδό στο Αλκάθαρ, και µετα- 

φρασµένη σε δεκάδες γλώσσες: 

6Ἀπαϊᾶο (αβα[ἱο, Διοικητής της 
Κόκκινης Πολποφυλακής: 
Οιάνθρωποίσας είναι υπεύθυνοι για 
όλες τις σφαγές και τα εγκλήµατα που 
συνέθησαν. Σας δίνω δέκα λεπτά να 
παραδώσετε το Αλκάθαρ. Εάν δεν το 
κάνετε, θα εκτελέσω το γιο σας, Λουίς, 

τον οποίον έχω εδώ. 

Στις υπόγειες γαλαρίες 

του Αλκάδαρ βρίσκονται 

ανηρτηµένες αναµνηστι- 

Κές πλακέτες τόσο από 

Ισπανούς όσο και από 

δεκάδες στρατιωτικές 

κολές από όλον τον 

1Ο, ανάµεσά τους και 

εκ µέρους των 

τών της Ὀϊνίςίοη 

ον Ισπανών εδε- 

ῴσε «ὁ «ία ίνα δέν 
νώτα Ηλ διρημό 40 ήλόπα 

Το Αλκάδαρ πριν τη µεγάλη έκρηξη 
και τη στιγµή της εκρήξεως. 

Το Αλκάδαρ σήµερα, αναστηλωμένο. 

Σ υνταγματάρχης Μοσκαρδό: 
Σας πιστεύω. 

Κόκκινος Διοικητής: Γιανασας 
δείξω ότι είναι αλήθεια, σας τον χω 

στη γραμμή. | 
Λουίς Μοσκαρδό: Γειασου, Πατέρα! - 
Σ υνταγματάρχης Μοσκαρδό: 
Τισυμθαίνει γυιέµου; 

Λουίς Μοσκαρδό: 
Τίποτε, µόνολένε ότιθα µε εκτελέσουν | 
εάν δεν παραδόσεις το Αλκάθαρ. | 
Συνταγματάρχης Μοσκαρδό: | 
Τότελοιπόν, εμπιστεύσου την ψυχή | 
σου στο Θεό, φώναξε ’Ζήτωη 
Ισπανία" και πέθανε σαν πατριώτης. 

Σε φιλώ, παιδίµου. | 
Λουίς Μοσκαρδό: | 
Σου στέλνω την αγάπη µου, πατέρα. 
Συνταγματάρχης Μοσκαρδό: 
Και εγώ τη δική µου σε σένα, γυιέµου. 
(Προς τον Κόκκινο ́Διοικητ ὴ 



Οι υπερασπιστές τους Αλκάδαρ µάχονται γεναία 

Ο δεκαεφτάχρονος Λουίς Μοσκαρδό 
θρίσκεται τώρα θαμμένος δίπλα στον πα- 
τέρα του στο Αλκάθαρ, µαζί µετον αδελ- 

φό του που εκτελέστηκε στη Βαρκελώνη 
απότους Μπολσεθίκους. Ο διάλογος αυ- 
τός είναι αιώνιο παράδειγµα ανδρείας και 
αφοσίωσης στο καθήκον. 

Π πολιορκία συνεχίζεται 
Τα τρόφιµα στο Αλκάθαρ είναιλιγοστά. 

Από τη αρχή της πολιορκίας υπήρχαν στο 

Αλκάθαρ ενενήντα επτά άλογα και είκοσι 

επτά μουλάρια. Η επιµελητεία σφάζει 

τέσσερα άλογα κάθε µέρα για να τρα- 

φούν δυο χιλιάδες περίπου έγκλειστοι. Το 

Τάγμα Θανάτου επιχειρεί εξόδους για να 

εξασφαλίσει τρόφιµα από το Τολέδο. 

Ηλεκτρικό δεν υπάρχει.Έτσιτα θράδια οι 

υπερασπιστές του Αλκάθαρ καίνε καντή- 

λια µε το λίπος των αλόγων καιτων µου- 

λαριών. Τα παράθυρα φράζονται µατα 

χοντρά θιθλίατης θιθλιοθήκης. Δεν υ- 

Πάρχει καμία επικοινωνία µετον εξωτερι- 

Κό κόσµο και κανένα νέο για την πορεία 

της επανάστασης. Η καθηµερινή εφηµε- 

ρίδα συνεχίζει να ανυψώνειτο ηθικότων 

εγκλείστων. 

Στις 15 Αυγούστου, δυο µηχανικοί µε 

υλικά απότο εργαστήριο της Φυσικής κα- 

τάφεραν να φτιάξουν ραδιοφωνικό δέ- 

κτη. Ο σταθµόςτης Μαδρίτης, έδρας 

της κυθέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, 

μετέδιδε ένα σωρό ψέματα. Οµοίως ψυ- 

Χολογικό πόλεμο διενεργούσε και οταγ- 

µατάρχης Μπαρθέλο που κάθετόσοέ- 

Παιρνε τον Μοσκαρδό στο τηλέφωνο και 

του έλεγε "Παραδοθείτε!". Ο Μοσκαρδό 

έκλεινετο τηλέφωνο, φωνάζοντας "Δεν 

παραδίνομαι!". 

Όσο αντιστέκονταν οι υπερασπιστές 

του Αλκάθαρ, άλλο τόσολύσσαγαν οι 

µπολσεθίκοι. Απότη Μαδρίτη έφερναν ε- 

νισχύσεις σεπυροθόλα, στρατό,τανκς, 

ακόµη και αεροπλάνα. 

Στις 17 Αυγούστου οι έγκλειστοι έµα- 

θαν τα νέα για την πορεία της επανάστα- 

σης, πιάνοντας το σταθµό της 

Λισσαθόνας. Ο επαναστατικός στρατός 

ας μοδα ρολ] θίόα ]οάα οἱτομ]αξΙοΠ 
ς κ 

49 ἁαγοπάξλους 1059905 ἂν «ὤὧνο Όθπος Αροθστράο ο 

τασλοΓ8. 
γκσίου. ὀθίου Υ Ο{{σλπλας ὃς 19 ο. 

19/ΟΛ. . 

ή τά σ, σω5ο 40 οομτωσωσο, ραδό 91 

μασ, 
ν Ἐν 

40 ἃαπ ΟΩΦΕΓΡΟΥ 3 ο : 

αι το πω ο ΗΕ 
ἁλαῖκα ον οο νωωέα ποΆ σας ιο σπα τα Ὁε. - ῥ 

τάφας. Αα νλ4δύ ον Ίο άκν ἍᾖλΜως Α σω 

Ἀσάκοσχόωι Ἠ058Ο Ἀπὸ ΟΣΑ 2 Χιάτοσ1ᾳ,26 49 αβοσιο 49 1919Μήρασο Ἅ. | 
Ἀοάκοσλόηι ες ------- ον αονὰ 

ασ Πο; | ΠΙΕΙ 0ξ Ποπ γίθα 

Ξ Ἴοιεαο Υ ἄφπα παν 
Ότο φεῦο Ἐν 

ἈλοΙο.  ἵα οδοσια ποστς 406 1ο οοοπασλος ϱμθ οὐ αι 

19 ποῖδοῖα 49 κάς Ασλυσές 4 Ἰ88 

αγαοκωάτάας Ρος Ὀπάδα Ἀφάίο -Ἡ 6ἱ 

του Φράνκο είχε καταλάθει ήδη τη 

Σεθίλλη ανεθαίνοντας απότονότοπρος 

την κεντρική Ισπανία, και απὀ τον θορρά 

κατέθαινενικηφόρος ο στρατηγός Μόλα. 

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στήσανε χο- 

ρό φωνάζοντας "Αρίµπα Εσπάνια" και 

τραγουδώντας τονΎμνο του Αλκάθαρ. 

Ο Ύμνος του Αλκάθαρ 
Παιδιά της Ισπανίας 

Ας πολεµήσουμµε μ' αντρεία 

Για να σωθεί η Πατρίδα! 

Προδότες και κακούργοι 

Που αρνιέστετη θρησκεία, 

Οιµπόµπες σας κιοι σφαίρες 

Ποτέ δεν θα γκρεµίσουν 

Στοχώµατο Αλκάθαρ. 

Ο δεύτερος µήνας 
της πολιορκίας 
Στις 22 Αυγούστου ένα αεροπλάνο 

πλησίασε το Αλκάθαρ πετώντας χαμηλά 

και έριξε ένα φάκελο, γράµµατου στρα- 

τηγού Φράνκο προς τον συνταγματάρχη 

Μοσκαρδό, µαζί µετρόφιµα και φάρµα- 

κα. Ο Μοσκαρδόγια πρώτη φορά µετά 

το θάνατοτου γυιούτου͵, χαμογέλασε. Η 

ώρατης ελευθερίας, ζυγώνει. 

Στις 29 Αυγούστου η εφημερίδα 

"Αλκάθαρ" που εκδίδεται µε πολύγραφο 

τς Αντίγραφο φύλλου της εφηµερί- --- 
ο δας των. υπερασπιστών πο πέος 
ος Αλκάθαρ”, της 26 Αυγούστου. 

1936, ὅπου δημοσιεύονταν όλα - 

μα τα νέα, περιλαμβάνονταν οι δια-- 

Ῥοασάπείσσου αμα Ὀωξάθχα πωεσῖο σα- 

13ο -μο ἀφαρ]λορις ποτ νλῤηώσ αἳ αν” 

-- 3γος, χνρησηδο 8 

558. 

μαασος νε ουυΦΙΡΕΡΑΟΙΟΕ- 
ς 

τα Ὀάτωσο λέει Όρροτολ 49 Βορωχ 3 ρὰ ς 

ᾱκ ἀποίχασςλουσς νοῦσο ἄθατονυ ϱὉ οὐ 

- 5ο λε σνληνν 4 - ευ-- 

ΓΙ Ῥτνυλάσεινω 49 Ἡ Ῥχώσ]λος ορ 

σφι σα λλάλδα, ἐσωάφ Σκσλλάό Ὃ 

ἀλλ Ίοε 1ος 4ο ος 

9 ορος ον ος ο Μαλτιά ρος Ἡ) 1μοο- 

τς) Υ Ὀλαρεσς» 
σος θοονμμὴ Δυο 1 Ῥολοτκα όν Ἐδ-- 

αωάλ και. αατ σολ μία 401 δοπάτό ἕ-- 

ταγές τού Μοσκαρδό, διαγράµ- -- 
Ὅματα για το πού Βρίσκεται ο - 
«εθνικός στρατός προχωρώντας 

Ότο προς τη Μαδρίτη, ακόµη καὶ 
-. διασκεδαστικοί γρίφοι, παιχνίδια 
Ὄων και ανέκδοτα για την αναψυχή ο. 

των πολεμιστών του Ἀλκάδαρ. 

Μέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου εκδό- 

. θηκαν εξήντα τρία «φύλλα. 
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Ο Ύμνος της Φάλαγγος και το έμβλημά της, ένα 

παλιό ισπανικό σύμβολο, ο ζυγός που συμβολίζει τους 

βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα, και χιαστί, τα Πέντε 

Βέλη που συμβολίζουν τα πέντε ενωμένα Βασίλεια. 

ραϊαασο Βαραποἱα ο 
185 « 

ατα αἱ πο εοἩ πο 

οας οὗ ροτάασίες ος ω. ὸ 

πο αλλατά 8 πιαοτίο 5ἳ 

ν πο ἴς νασνο ἃ νόξ. 

1ος εοπιΡραΏόἔο
» 

ΐα «οὐτό ἴο5 Ἱπέστος. 

οασνα 

ανο τι 

"ενα 

Εουπαατό ἠ
άίο ἃ 

αάο Παέςη σματί 

αἀσπλά, 
| 

ε 
το πάπ. πιρασ τρία ν 

Ίπερι τοκοπίος ος πο» 
ν οδίπ Ρ 

αἱ {ο ἀῑεον αἳξ επί, Ὡμό 

πιο {αἱ αἱ ρυορίο αμό ίσας 

δν 

νονοτλα μαπάσταςΥ 
αοίοσῖοςᾶ 

αἱ 450 αἱοστο 4θ Ί ρα” 

ν σαστό ρτο εηάϊάας οπου 

ας Ποσίιας ἀο παὶ Ὠδ2. 

α τοῖς τὰ ρεϊπιαν οσα, 

τόδανε 

γοϊνοτά 

ασε ρος ο 
15. 4 νοπεοσ; 

ρίοα ἃ ἃ ΔΙΣ ποσ
οτί ταν σα, οδεμῖ πάσα 

οµς ος Εοραῦα ο 

μεταφέρει χαρµόσυνανέα: Οι εθνικιστές 

πλησιάζουν στο Τολέδο. Η πολιορκία ό- 

µως συνεχίζεται ανελέητη. 

Στις 8 Σεπτεµθρίου ο ταγματάρχης 

Βικέντιο Ρόχο, εγκλωθισµένος στις δυνά- 

µεις του κυθερνητικού Λαϊκού Μετώπου, 

ζητά συνάντηση µετον συνταγματάρχη 

Μοσκαρδό. Ο Ρόχο δίνειτο έγγραφο µε 

τους όρους ανακωχής. Ο Μοσκαρδό άρ- 

χισε να διαθάζει το κείµενο που προσέ- 

ο σας ή δ-ἰ. Μαηςίνα 

κο λὠσίσοραί ἄς Μάνια 4! 
ᾱ.. 

1.0.Ν-9.. 

196, ποττα πιᾶς δὲ ΟΡΡΕΓΔ» 

τής Φάλάγγος 
Κατάφατσα στον ήλιο... 

µε καινούριο πούκαμσο ω 

Που το κέντησες κόκκινο Χτες, 

Θα µε Βρει ο Χάρος να µε πάρει 

Και δεν ὃα σε ξαναδώ ποτέ µου. 

Δίπλα στους συντρόφους μον η, 

δα βρίσκομαι 

Που φυλάνε σκοποί 

κάτω απ΄ τ΄ αστέρια 

Ατάραχοι και παρόντες 

Στην κοινή προσπάθεια. 

Αν σου πουν πως έπεσα, 

Να ξέρεις ότι πήγα στο πόστο 

Που µε περιμένει πέρα εκεί. - 

φερε πλήρη εγγύηση για όσους θρίσκο- 

νταν κλεισµένοι στο Αλκάθαρ, άµεση α- 

πελευθέρωση όλων των γυναικών, των 

παιδιών και των ανδρών ηλικίας κάτω 

των 16 ετών ενώ γιατους υπολοίπους 

ζητούσε να παραδοθούν στο δικαστήριο, 

για να κρίνειτο θαθµό της ενοχής τους.Ο 

συνταγματάρχης, χωρίς να διστάσει, υ- 

παγόρευσε την ακόλουθη απάντηση: 

"Πληροφορῆθείς τους όρους τους οπο(- 

ους προτείνει η Επιτροπή Αμύνης του 

Ο συνταγματάρχης Μοσκαρδό ξεναγεί τους στρατηγούς Φράνκο (στο μέσον) 

και Βαρέλα (αριστερά) στα ερείπια του Αλκάδαρ. 
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πος 
». 
-- ες 

ο. 

ὁ ἆ Με) το χαρούμενο Βήμα της ειρήνης. 

{/ Καὶέντε τριαντάφυλλα θάναι καρ- 

ζ φωμένα". ξ ο σος 

ἕ Στα βέλη της φαρέτρας μου. 

{ ολ ο. 
- 

Θο ξοναγιλόσεί Άνοιξη 

8 προσμένουν οι Όυρανοί, 

ἓ Ἡ Τη καὶ π Θάλασσα. 

Όρδιες οι Φάλαγγες! 

Εμπρός για τη νίκπἰ 

Μια καινούρια αυγή 

ανατέλλει στην Ισπανία. 

Τολέδο δια την παράδοσιν του Αλκάθαρ, 

έχω την υπερτάτην ευχαρίστησιν να σας 

γνωστοποιήσω ότι απότον τελευταίο 

στρατιώτη ως τον Αρχηγό που υπογρά- 

φεΙ, όλοι απορρίπτουν αυτούς τους ὁ- 

ρους, και ότιη υπεράσπισις του Αλκάθαρ 

καθώς και της ισπανικής αξιοπρεπείας θα 

κρατήσει µέχρις εσχάτων”. 

Τελειώνοντας, οΜοσκαρδό απευθύν- 

θηκε στον Ρόχο λέγοντάς του "ια να κα- 

ταλάθετε το Αλκάθαρ πρέπει να ρθείτε 

να το πάρετε. Δεν θα υποταχθείπαρά µό- 

νο στη Δύναμη. Όλοι µας εδώ είµαστε α- 

ποφασισμένοι να προτιµήσουμε να γίνει 
αυτός ο τόπος νεκροταφείο, παρά να µε- 

ταθληθείσε κοπροστάσιο". ΟΡόχοεπι- 
στρέφει πίσω άπραγος. Φεύγοντας, ο 

Μήοσκαρδό του ζήτησε µια χάρη. Να επι- 

τρέψουν οι πολιορκητές να έρθει έναςιιε- 

ρέας στο Αλκάθαρ προκειµένου Οἱ ΠΟ- 

λιορκούμενοι να εκκλησιασθούν. Είναι 

γνωστό το θαθύ θρησκευτικό αίσθημα 

των Ισπανών καθολικών που µόνο µε αυ- 

τόν τον ορθοδόξων Ρώσων µπορεί να συ- 

γκριθεί. Οι κόκκινοι εκμεταλλεύθηκαν την 

ευκαιρία για να διεξάγουν ψυχολογικό πό- 

λεµο στους εγκλείστους.Έτσιλοιπόν, οιξ- 

ρέας που κατέφθασε στο Αλκάθαρ παί(- 

ζοντας το παιχνίδι των Μπολσεθίκων, κά- 



λεσετους πολιορκημένους να εγκαταλεί- 

ψουν το φρούριο καινα παραδοθούν. 

Φώναζε δεστις γυναίκες "Παραδοθείτε, 

όλοιθα πάτε στην κόλαση αν δεν παρα- 

δοθείτε". Αφού θάφτισε δυο παιδιά που 

γεννήθηκαν στο Αλκάθαρ κατάτη διάρ- 

κεια της πολιορκίας, έφυγε φωνάζοντας 

"Θα πάτε στην κόλαση", ενώ οι Εθνικιστές 

από τα χαλάσματα του φώναζαν "Αρίμπα 

Εσπάνια". Λυσσασμένοι πια οι Κόκκινοι 

στις 18 Σεπτεµθρίου σκάθουν λαγούμια 

µε εκρηκτικές ύλες προκειµένου να ανα- 

τινάξουν το κάστρο. Οι έγκλειστοι πέρα- 

σαν µια νύχτα απίστευτης αγωνία.Όλη 

τη νύχτα ακούγονταν οι µηχανές των 

µπολσεθίκων που έσκαθαν το θράχο και 

τοέδαφος, ώσπουστις Ζτο πρω(έγινεη 

µεγάλη έκρηξη. Το Αλκάθαρ σχεδόν δια- 

λύθηκε. Και αφού, µετά από µια ώρα, ό- 

ταν καταλάγιασαν οι σκόνες και οι καπνοί, 

οι µπολσεθίκοι όρμηξαν πάνω στα εερεί- 

πια του κάστρου οπλισμένοι για να το κα- 

ταλάθουν επιτέλους, νομίζοντας ότι δεν 

θα έχει επιζήσει κανείς από τους εγκλεί- 

στους, από τα ερείπια του Αλκάθαρ πρό- 

θαλαν φρενιασμένοι άνδρες, γυναίκες και 

Παιδιά, µε µια θεία ορµή, µια θεία τρέλα, 

απότις υπόγειες στοές του Αλκάθαρ και 

έδιωξαν τους µπολσεθίκους και κατα- 

κρήµνισαν την κόκκινη σηµαία που είχαν 

Προλάθει να στήσουν στα ερείπια. Τις ε- 

Πόμενες ηµέρες προσπάθησαν νατους 

κάψουν µε πυροσθέστες που είχαν γεµί- 

σειτα θυτίατους µεθενζίνη. 

Στις 25 Σεπτεµθρίου ολοκληρώθηκεη 

καταστροφή του Αλκάθαρ µεµια επιπλέ- 

ον ανατίναξη. Όσοι τοίχοι είχαν μείνει όρ- 

θιοι, γκρεμίστηκαν κι αυτοί. Ο κρατήρας 

Που άνοιξε η έκρηξη είχε διάμετρο εκατό 

µέτρα και δεκάδες µέτρα θάθος. Οιυπε- 

ρασπιστές όµως, ακόµη ζούσαν και µε 

θάρδιες υπεράσπιζαν το οχυρό. Ο 

Μοσκαρδό είχε αναθέσει σε έναν υΠολο- 

χαγό του Μηχανικού καιτην οµάδατου 

να εντοπίζει την πρόοδο των υπονόµων 

που άνοιγαν οι µπολσεθίκοι ώστε οι πο- 

λιορκούµενοι να φροντίζουν να θρίσκο- 

νται σε ασφαλή σηµείατη στιγµήτων ε- 

κρήξεων. Όταν τελείωναν οι εκρήξεις, α- 

κούγονταν η διαταγή: "Όλοι όρθιοι, οκα- 
θένας στη θέσητου". 

Το Αλκάθαρ, πέρα απότις δυο µεγάλες 

εκρήξεις, δέχθηκε τόνους εκρηκτικών 

στις εξήντα οκτώ ηµέρες που κράτησεη 

Πολιορκία. Εκατό χιλιάδες θλήµατα ρ(- 

χθηκαν πάνω στο κάστρο, δυο χιλιάδες 

θλήµατα όλμων και χίλιες πεντακόσιες ο- 

Πλοθομθίδες. Επίσης οι µπολσεθίκοιτου 

Λαϊκού Μετώπου πραγματοποίησαν 

τριάντα αεροπορικές επιθέσεις. 

Στις 27 Σεπτεµθρίου το Τολέδο έχει α- 

δειάσει από τους µπολσεθίκους. Λίγοι φα- 

νατικοί έμειναν µέσα σε σπίτια και σεο- 

δοφράγµατα, αλλά και αυτοί αποδεκατί- 

στηκαν απότους Εθνικιστές. Στιςθτο 

θράδυτης 27ης Σεπτεµθρίου 1936,ο 

στρατηγός Βαρέλα κατέφθασε στο 

Αλκάθαρ. Στο µεγάλο προαύλιο, αποστε- 

ὠμένοι οι υπερασπιστέςτου, άνδρες, γυ- 

ναίκες και παιδιά, αξιωματικοί, Ευέλπιδες 

και Φαλαγγίτες, ξεπρόθαλαν από τα υπό- 

γεια του φρουρίου. 

Ο συνταγματάρχης Μοσκαρδό, κατα- 

θεθληµένος και αυτός από την πολιορκία, 

Απ μμώσαμ. 
ο Πσῃ 

πλησίασετον στρατηγό Βαρέλα, παρου- 

σιάστηκε στρατιωτικά µπροστάτου και 

σε στάση προσοχής του ανέφερε: 

"Λαμθάνω την τιµήν να αναφέρω, στρα- 

τηγέµου: Ουδέν το αξιοσηµείωτον”". Δυο 

µέρες αργότερα, οίδιος ο Φράνκο κατα- 

φθάνει στο Αλκάθαργια να συγχαρεί αυ- 

τοπροσώπωςτον Μοσκαρδό καιτους 

γενναίους του. Ο στρατηγός Φράνκο, α- 

πηύθυνε σε αυτούς τους γενναίουςτης 

εθνικής επανάστασης τα κάτωθι: 

Ἴρωες του Αλκάθαρ! Είσαστεη Τιμή 
της Ισπανίας. Το γέρικο Αλκάθαρ που 
έθγαλε γενιές αξιωματικών, είναι κατε- 

στραμμένο, αλλά εμείς θα το ξανα- 
φτιάξουμε. Και σεις θα είσθε τα υπο- 

δείγµατα της Ισπανίας που θα ξαναδη- 
µιουργήσει µόνη της µιαν 
Αυτοκρατορία. Το παράδειγµά σας θα 

μείνει αθάνατο δια µέσου των γενεών. 
Η πατρίδα σας οφείλει αιωνία ευγνω- 

µοσύνη. Η Ιστορία είναι πολύ µικρή για 
το μεγαλείο των πολεμικών κατορθω- 

µάτων σας. Αναζωογονήσατετη 
Φυλή, εξυψώσατε την Ισπανία καιτης 
εξασφαλίσατε άφθαρτη δόξα. Σας α- 
σπάζοµαι εν ονόματι της Πατρίδος και 

σας φέρω τον σεθασµό και την ευγνω- 

μοσύνη της. Ως ανταµοιθή των θυ- 
σιών σας, σας απονέµω εν ονόματι 

τουΈθνους, τον δαφνοστεφή σταυρό, 
προσωπικά για τον συνταγματάρχη 
Μοσκαρδό και συλλογικά για όλους 

σας. Ζήτωη Ισπανία!’ 

ίνα ΓΗ ογίρ 

Π ἱσπονία 
μέσα στις 
ζλόγες 
ΛΦΡΧΗ 

εκδόσεις 

3] 



νει µείωση των ηµερών της καλο- 

Σας ομιλεί 
|  Ὑ αυτόματος . . 
--- τηλεφωνητής. 

Αυτή την στιγµή η 
συντακτική οµάδα της 
Αντεπίθεσης τραθάει 
μακροθούτια ή θρίσκεται 
εδώ αλλά προσπαθεί να 
αποφύγει κάποιον 
ενοχλητικό τύπο. Άφησε το 

όνοµα και το τηλέφωνό σου, 

αν δεν σου τηλεφωνήσουµε --- 
μάλλον εσύ είσαι ο εν λόγω 

-. ενοχλητικός, Ευχαριστούμε. 

ιατί, πώς να το κάνου- Ανάγνωση 

µε,τοελληνικόγονίδο “αρνής άδειας. Αιματηρές δια- Αντεπίθεσης 

είναι φτιαγμένο για ο Ιλώσεις, ταραχές και συμπλοκές Ὀκρραέη 

ΑίήΚΑ Κοηρς καταστάσεις! παντού. Η Επανάσταση άρχισε! Εμπλοκή 
Κάτω τα χέρια απότις διακοπές! 
Καλοκαίρι και τα θλέμµατα να 

καρφώνονται στατατουάζσου, 

κράξιµο σελούγκρες µεπαρεό, 

γιαούρτωµα στους Κόκκινους 

σεκαθγά. 

2005: Αποφασίζεται η συνταξιο- 

δότηση στα». 

Καμία αντίδραση. 

2009: Μείωση των μισθών κατά 

3500. 

Διαμαρτυρία συν- 

(. πραθάειτο κάψιµο, α- 

νακουφίζει από το κοκ- 

κίνισμα...), θόλτες µε 
δικαλιστών. ν 
2013: μηχανἒς, νησάκια, δια- 

κόρον να. 
ὡ αν -.. Εξ τέλειες ο ξξεξσειὰ ἔχιςσοκσκεςς 

' ο. . Καλοκαίρι για πάντα| πεμεέρεα Ὀκεστοχκών 

Χλιαρή έκφραση Καλοκαίρι ΌΡει ΑΕ 10:30΄Έγερσις! 10:45΄ Αχαλίνωτο σεξ µε ά- 

δυσαρέσκειας. ωΚΙόσοι δεν Παρατεταμένο τέντωµα γνωστο γαλάζιο άγγελο που 

ο με γουστάρουν, συνοδευόμενο από ξυπνάει δίπλα σου! 

ΠουργεΙο τοκουθαδάκιτους : ης ) 
Εργασίας προτεί- να ὀλληπαραίαι 7λεπτο χασμουρητο. 12:00’ Ολοκλήρωση σεξου 

5 ρι”' πληγές του καλοκαιριού 

ΣΥΜΠΙΩΜΑ  Λβόθρος και να ξεβράζει ψόφια ψάρια. ΣΥΜΠΤΩΜΑ 

Η καταπληκτική παραλία µε την ζαχαρέ- Ἡ γαλάζια σημαία .. καθαρής ακτής ο Τα πάντα είναι θολά. Το µπαρ κινείται! 

πια άμμο αρχίζει να θυμίζει εργοτάξιο κατεβαίψει Και σψώνεται σηµαϊα Καραντί- ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

της "Ἀττικό Μετρό". νας. Είσαι ντίρλα στο µεθύσι! Κάποιοι σε κου - 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ βαλάνε. 
Έσκασε πΜΜΟΜΑ επανδρωμένη µε µπό- 

µπιρες που φέρουν τελευταίου τύπου 

τσουχράνες και κουύβαδάκια. 
ΛΥΣΗ 

Πώς το είπαµε το Ῥοτβάιλερ του Κολλη- 

τού σου, Ηρώδη; 

ΣΥΜΙΙΤΩΝΑ  --ὕυουὸ- ὸ----κἊύὸῦώ 

Ἡ πεντακάθαρη θάλασσα µε τα κρύσταλ- 

λένια νερά αρχίζει να βρωμάει σαν 

Ἀν δεν βλέπεις µαζεµένες μύγες στην 

αμμοῦυδιά κάποιος ραστάς θα διέφυγε της 

προσοχής του Λιμενικού και θα βούτηξε. 

ΛΥΣΗ 
Καμία! Ἡ προκληθείσα οικολογική Κατα- 

στροφή είναι µη αναστρέψιμη. 

Καλύτερα να πας για μπάνιο στον 

Σκαραμαγκά. Προτείνεται απλά ο εντοπ]- 

σµός, αποτέφρωση και υγειονομική ταφή 

των ενόχων. Διατηρείτε τις ακτές καθα- 

ρές! 

ΛΥΣΗ 

Ῥεβαιώσου ότι αυτοί που σε κουβαλάνε 

σε πάνε σε κάποιο άλλο µπαρ, διαφορετ]- 

κά άρχισε να φωνάζεις ότι έπεσες θύμα 

απαγωγής. 

ΣΥΜΠΤΩΜΔᾶ 

πο πλοίο δείχνει να έχει πάρει κλίση. Το 

πλήρωμα φαίνεται ανήσυχο. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Ζητήστε λίστα µε τα ονόματα των επιβα 



αλικής πράξης. Συστήνεστε, 

ντύνεται, φεύγει. Τα λέμε! 

12:10’ Εξόντωση 5 κομματιών 
Προχθεσινής, ξεχασµένης και ε- 

λαφρώς πρασινισµένης, πίτσας 

για πρωινό. Προσευχή στον Άγιο 

Χαράλαμπο να κρατάνε ακόµα 

τα εµθόλια που σου έκαναν στον 

Στρατό. 

12:40’ Πάγκος, δικέφαλα, τρι- 
κέφαλα. Η τελευταία πινελιά της 

τελειότητας πριν θγει ο Ερμής 

του Πραξιτέλους στην παραλία. 

13:40’ Σκας μύτη στην θάλασ- 
σα, παλεύεις µετα µανιασµένα 

κύματα, τους αιµοθόρους καρ- 

χαρίες Και το καλαμάρι γίγαςτου 

Ιούλιου Βερν και θγαίνεις νικη- 

τής! 

15:00΄ Ανάγνωση 
Αντεπίθεσης, τι κοιτάς ρε! 

Εµπλοκή σε καθγά. 

15:30’ Σύντομο διάλειµµα για 
διαφημίσεις και καμιά μπύρα. 

15:45’ Δεύτερο ημίχρονο. 

16:15 Λήξις. Πείνασα! 

"Κουμπώνεις" τρεις µερίδες γύ- 

τη ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 

9 ΓΕΝΙΕΞΖ ΜπολΣ 

ρο και κάτι παρελκόμενα. Στην 

τέταρτη εντοπίζεται, τεχνηέ- 

ντως, κατσαρή τρίχα υπόπτου 

προελεύσεως. Έντονες διαµαρ- 

τυρίες, άρνηση καταθολής αντι- 

τίµου.... Και µια σόδα παρακαλώ! 

17:00’ Γρήγορο φρεσκάρισµα 

στα αγγλικά από τα 5Ο5 κεφά- 

λαια του τρίτοµου έργου "Εἰισί 

Ε ήππεαν, Ἄάνγο αππεναν των Θάένψεπεε.... 

-Ποιός καρχαρίας ρε, ο Μήτσος µας κάνει πλάκα, 

"Μόνο πάνω απ το πτώμα µου! 

-Έβαλες ασφάλεια στο ψαροντούφεκο; 

-Καλό σκυλάκι... δαγκώνει; 

-Σύµβαήει τίποτα ρε µάγκα; 

-Τώρα θα σού πω εγώ ποιός 

δεν ξέρει μπάνιο, 

-Ναι, τον έκλεισα τον γενικό. 

.Πρεμήστε κυρίες και κύρι- 

Οἱ, Το τηλεφώνημα ήταν 

φάρσα. 

-3 ρε µάσες, τώρα είναι για 

µια βουτίσα. 

-Σ1γά µην ξέρει καράτε. 

τών. ἂἊν ταξιδεύετε µαζί µε τον Μητσοτάκη... 
ΛΥΣΗ 
«ΜΠΟΝΙΚΟΡλΠΘΕΠΕΙ Δεν υπάρχει λύση... 

-"Τσακίστε τους Φασίστες' γράψε, 
ποὶός να µας δει στο ερηµονήσι.., 

Γραφειόν Γενικού 
ὃ Κο] Γο) ζο)) ο)! 
ζοἳ {οζολ]ειΤοζοζα 

Φαντασμαγορικές 

κρουαζιέρες στα νησιά, 

δωρεάν διαμονή - φαγητό, 

καταπληκτικό παιέτο Και 

μια τιμή .... βελούδο! 
Ειδικοί διακανονισµοί για 

Εαμοβούλγαρους - 
Σλαβομµπολσεβίκους. 

6επϊῆκαϊα ἴπ ΟΓ8εΚ ΚαπιαΚίπο". 

Με, γου, Ό6α... Η Παναγιά µαζί 
σου 

18:00’ Φραπόγαλο σε καφετέ- 
ρια µε γιγαντοοθόνη στην παρα- 
λία. Ποδόσφαιρο: Ελλάς- 

Αλθανία, 11-0. 

19:30’ Ειδήσεις: επίθεση 

Παλαιστίνιου καμικάζι στο Τελ 

ΑΘί6, εκατοντάδες νεκροί. 

Φονικός σεισμός ισοπεδώνει την 

Άγκυρα. Ο Μπιν Λάντεν ρίχνει 

πυρηνικά στην Νέα Υόρκη. 

20:30’ Τα στρινγκάκια έχουν 
αρχίσει να μαζεύονται... 

21:00΄...καινα ανεθαίνουν 

στις µπάρες του Ρ6αςῃ ΌαΓ. Τα 

κανόνια του Βυζαρόνε! 

23:00’ Η μπύρα ρέει. Σκηνικό 

εναλλασσόµενης ζυθοποσίας και 

ρεψίµατος. Εντοπισμός στόχων 

για πεσίµατα. 

01:00΄ Δεν φέρνεις και καμιά 

θότκα......το τελευταίο πράγμα 

που θυμάσαι. Τα πάντα θολώ- 

νουν. Αυτή την ξανθιά πού την 

ξέρω; 

ΛΥΣΗ 

ἥΜικραί Ἀγγελίαι 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙπαραθα- 
λάσσια δωμάτια σεπρεζόνια. 

πληροφορίεςτηλ.100. 

ΑΙΚ ΟΟΝΡΙΠΙΟΝ 
ΓΚΟΥΛΑΓΕΚ 

Αυτότο καλοκαίρι χαρίστε στο 

σπίτι σαςτην δροσιάτης 

Σιβηρίας µετα προηγµένηςτε- 

χνολογίας Χλιματιστικά 

ΓΚΟΥΛΑΓΚ.ΓΚΟΥΛΑΓΚ 
χαι αντίο ζέστη! 

ΓΙΑΧΑΜΠΙΜΠΗΣ- 

ΓΙΑΛΕΛΕΛΗΣΤΟΟΕΣ 

Οργανωμένες εχδροµές στην 

μαγευτική κατεχόμενη Κύπρο. 

Περιηγήσεις -ξεναγήσεις, επι- 

σκέψεις στα σπίτια που σας πή- 

ραν και χαίρεστε πουτα βλέπε- 

τεσαν µαλ... Στον Διάολο! 

ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙΣΤΟΣΑΚΑΚΙ; 
Το σαλιώνεις 

τογραμµατόσηµο; 

Το βουτάςτοπαξιµάδι; 

Οικονομικές διακοπέςτώρα 

µόνο µετην ΡΟΙΟΞΣ-ΤΕΑΝΥΕΙ, 

ΟΑΕΡΙ Ζητήστετην µαζίµετο 

αναλυτικό βιβλίο οδηγιών στα 

περίπτερατης Συγγρού. 

Μην πανικοβάλλεστε. ἂν είναι εµβολιασµέ- 

νες είναι ακίνδύνες για τον άνθρωπο. Καλό 

πλύσιμο των χεριών µετά από κάθε επαφή 
ΣΥΜΠΤΩΜΔ. 

Το λεωφορείο που ανέβηκες θυμίζει πούλ- 

μαν για Κακαβιά από επιχείρηση σκούπα. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Πάμε Βάρκιζα για µπανάκι ε’ 

ΛΙΣΗ. 
Λεωφορειοπειρατία, σκληρή στάση απέναντι 
στους διαπραµιατευτές της Ἀστυνομίας, 

εκτέλεση ομήρων. 

νι -υ---υ- 

Το νησί είναι γεμάτο µε τις πιο υστερικές και 

κακάσχηµες µπαλότσες που έχεις δει στην 

ζωή σος, 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Την πάτησες, έπεσες στην κατασκήνωση του - 

κατ ευφημισμόν- γυναικείου τμήματος του ΣΕΙΚ. 

Και κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ 
θα βοηθήσει. 

--------- μια 

Έχεις φρικάρει. Βλέπεις µε συμπάθεια τους 

"οικονομικούς μετανάστες", δεν σε ενοχλεί η 

"ελληνοτουρκική φιλία". 

---ῆύὔὸᾱὸᾱὸῆῆᾱὔᾱὔ-ᾱὐᾷὸᾷὸ4ήῄὔᾱύὓὸύ- ο... ΠΒΝωώΣΗ 
Χρειάζεσαι κατεπειγόντως διακοπές! 

ΛΥΣΗ 
Εθνικιστική κατασκήνωση ο003. 

Έατα πούμε εκεί! 
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ΣΤΙΣ ΝΥΘΙΚέΣ ΑΔΙΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΥΟ «ΝΑΙ οἱ 

ΝΟΡΦΕέΣ ΠΟΥ ΑΕΣΠΟΡΟΥΝ- 
ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΙΘΕΟΥ ΠΡΑΚΛΗ 

ΚΑΙ ΤόΥ ΠΡΩΑ ΘΗΣΕΑ. Σ 9ΛέΣ 
ΤΙΣ ΠερΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧέΑΛΟΝ, 9] 
ΑΘΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
«ΣΟΝΤΩΣΗ «ΝΟΣ ΤΡΟΝέΡΟΥ 
ΑΛΤΙΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΠΓΑΖΦΥΝ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΊΚη 

ΑΥΝΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΛΝΗ ΤΟΥΣ. 
δέ ΜΙΑ ΠΙΟ ΦΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΘέΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΛΑΙΩΝ 96Α 
ΛΟΥΝΕ ΠΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Νε 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ «ΚΤΥΛΙΣΣΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΙΟ «ΚΛΕΠΤΥΣΝΕΝΗ 
ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. Π 
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΥΣΤΚΩΝ ΤΗΣ 
ΛΑΧΗΣ, Π ΝΥΗΣΗ Σέ ΝΙΑ 
ΝΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ-ΛΙΑ ΤΕΧΝΗ 

ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ «ΣΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ 
ΤΗ ΣΩΝΑΤΙΚΗ ΥΠέΡΟχη ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ. ΑΥΤΟ Το ΣΤΟΙχεΙο 
ΔΕΝ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΙΦΥΣ ΑΘΛΟΥΣ 
Τ0Υ ΠΟΡΕΥΦΝΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΘΗΣΕΑ Η ΣΤΗΝ 
«ΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΝΩΤΑΥΡΟΥ: 

Γ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑί ΤΗ 
Γένεση ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΠΤΗΣΦΥΝΕ ΣΤΑ 
ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΥΘΟΥ.. 

απότον ΜἄιΛι4 

ποθεώθηκε στα |ερά Στάδια απ'τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες αθλη- 

τές, δυστυχώς η γνώση µας είναι περιορισμένη. Απ το 648 που εισάγεται 

επίσηµα στο πρόγραµµα των Ολυμπιακών Αγώνων µέχριτην πτώση του αρ- 

χαίου κόσµου και την οριστική εξαφάνιση του Παγκρατίου, λίγες είναι οι γρα- 

πτές μαρτυρίες και περιορισμένες οἱ αναφορές σε αυτό. Αρκούν όµως, µαζί µε 

όσα ονόματα πρωταθλητών διασώθηκαν για να φανερώσουν τον τρόπο που οἱ 

αρχαίοι Έλληνες αντιλαμθάνονταν την έννοια της Αρετής. Ηιστορίατου 

Αρριχίωνος από τη Φιγαλία είναι λίγο-πολύ γνωστή. Όντας ήδη νικητής σε δυο 

συνεχόμενες Ολυμπιάδες, χάνει την εύνοια των Θεών το 564. Τελικός αγώνας 

Παγκρατίου στην Ολυμπία και ο αντίπαλοςτου, εφαρμόζοντας περίτεχνη λαθή 

πνιγμού, θρίσκεται ένα θήµα πριν τη στέψη. Κάτω από τέτοια ασφυκτική πίεση 

η εγκατάλειψη είναι η µόνη οδός σωτήριας - όµως λίγο πριν οι αισθήσεις χα- 

θούν, η φωνή του σκληρού Ερυξία ανοίγει το δρόµο της αιώνιας δόξας: "...κα- 

λόν εντάφιον των εν Ολυμπία µη απειπείν!’". Ο Αρριχίων προλαθαίνει και εξαρ- 

θρώνει τον αστράγαλο του αντιπάλου µια στιγµή πριν αφήσει την τελευταία του 

πνοή. Θα στεφθεί νικητής νεκρός και το όνοµα του θα γίνει μύθος καιθα φωτί- 

σει έναν κόσµο που για μερικούς αιώνες ακόµα θα πορεύεται επάξια στο δύ- 

σκολο δρόµοτης Αρετής. 
Πέρα απ'την ιστορική πτυχή του θέµατος, µετη σηµερινή ορολογία θαλέ- 

γαµε πως το Παγκράτιο ήταν ένα πλήρες σύστηµα άοπλης αναμέτρησης. 

Πράγματι συνδύαζε όλα τα χτυπήµατα της όρθιας µάχης(γροθιές, λακτίσµατα, 

χτυπήματα µε γόνατα, αγκώνες και κεφάλι) µε εξαρθρώσεις, πνιγμούς και γενι- 

Κά µε κάθε τεχνική εγκατάλειψης που μπορούσε να εφαρμοστεί µε πλήρη επα- 

φή των αθλητών στο έδαφος. 
Ο παγκρατιαστής δηλαδή 

ήταν άριστος πυγμάχος 
και άριστος παλαιστής 
και πρώτα απ όλα διέθε- 
τεκαθαρό μυαλό γιανα 
µπορεί να χρησιμοποιεί κά- 
θε µέλος του σώματοςτου µε 
οποιοδήποτετρόπο ώστενα 
πλήξει καίρια τον αντίπα- 
λο. Η µοναδική απαγό- 
ρευση αφορούσε το 
"δάκνειν και ορύττειν’, 
δηλαδή υπήρχε 
περιορισμός 
στονα 

ἃ ιατην πιο εξευγενισµένη µορφή του Παγκρατίου που κορυφώθηκε και α- 



δαγκώσεις ή να θγάλεις το µάτι του αντιπάλου(αν και στη 
Σπάρτη ακόµακι αυτές οι "τεχνικές" συνηθίζονταν. Σε γενικές 
γραμμές, το πάθος των αθλητών για τη νίκη και η φόρτιση της 
αναμέτρησης πρέπει να προσέδιδε µια ιδιαίτερη σκληρότητα 
στους αγώνες Παγκρατίου. Εντύπωση προκαλείτο ότι σε πολ- 
λές αγγειογραφίες απεικονίζονται στιγµές όπου οι μαχητές ε- 
φαρµόζουν αντικανονικές λαθες και θέθαια άµεσα επεµθαίνει ο 
ελλανοδίκης. Η παρουσία του ελλανοδίκη ήταν σίγουρα πολύ 
σηµαντική, αλλά και δυναµική(στις παραπάνω περιπτώσεις φα[- 
νεται πως µε τη χρήση ραθδιού "επαναφέρει" τους αθλητές ε- 
ντός τῶν ορίών των κανονισμών). ΓΙ’ αυτό και παρά τη µεγάλη 
σκληρότητα των αγώνων, θάνατοι παγκρατιαστών πολύ σπά- 
νια καταγράφονταν. 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΙΝΓΚ.. 
Μετά τον τερματισμό των Ολυμπιακών Αγώνων και την ορι- 

στική παρακμή του αρχαιοελληνικού κόσμου, τα ίχνη του 
Παγκρατίου χάνονται απ' το χάρτη της Ιστορίας. Απλούστερες 
µορφές άοπλου αγώνα, κινούµενες κυρίως γύρω απ'την ελεύ- 
θερη πάλη, θα συνδεθούν µετα έθιµα αρκετών λαών. Το αγώ- 
νισµα που ο Φιλόστρατος χαρακτήρισε "των εν Ολυμπίατο 
Κάλλιστον", στάθηκε αδύνατο να επαναληφθεί. Σήµερα θετικά 
θήµατα γίνονται µετους αγώνες χωρίς όρους (τύπου ΡΓίάε, 
υ.Ε.ς., Α.Ε.Ε. κτλ). Μ' ένα συνδυασμό του ΤΠαί-Ροχίπο στην όρ- 
θια µάχη µετις τεχνικές του οαρρἰἰπα στο έδαφος, σε αναµε- 
τρήσεις µε στοιχειώδεις περιορισμούς(και χωρίς προστατευ- 
τικό εξοπλισμό) μπορούµενα πούμε ότι πλησιάζουµεθεωρη- 
τικά το Παγκράτιο. Αυτός ίσως είναι κιο στόχος όσων Προω- 
θούν διαφημιστικά αυτά τα λίγο-πολύ "Πονν'(οι Ιάπωνες ονό- 
µασαν ΡαηςΓᾶςε ένα απ'τα πιο δυναμικά στυλτου είδους). 

Γνώμη µου είναι πάντως πως οι αρχαίοι παγκρατιαστές απείχαν 
πολύ από τους θηριώδεις σύγχρονους οταρρἰαις. Σκεφτείτε έ- 
ναν αρχαίο Σπαρτιάτη µαχητή που όχι µόνο δε γνώριζετα 
"φαρμακευτικά παρασκευάσματα" που χωρίς µέτρο 'ποτίζουν’ 
τους αθλητές σήµερα, αλλά τρεφόταν αποκλειστικά µε µέλανα 
ζωμό. Όσο προικισµένο κι αν ήταν απ' τη φύση το σώματου, 
σίγουρα ο μυϊκός όγκος του δεθα μπορούσε να είναι υπερθο- 
λικά αυξηµένος. ΓΙ’ αυτό και θεωρώ πως ένας τυπικός παγκρα- 
τιαστής είχε σώµα στεγνό, ψημένο και πάνω απ᾿ όλα σκληρό απ' 
τις διαρκείς καταπονήσεις του Πρωταθλητισμού. Και σίγουρα 
τα κύρια προσόντα που όφειλε να διαθέτει ήταν το καθαρό 
μυαλό και η ικανότητα υπέρθασης των ορίων αντοχής του. 

ΝΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΛΛΑΛΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. 
Στη σύγχρονη Ελλάδα της νωθρότητας κα! της Προχειρο- 

δουλειάς, σίγουρα το ασκητικό πρότυπο ζωής που απαιτείτο 
Παγκράτιο δε θα έθρισκε ιδιαίτερη απήχηση. Πριν µερικά χρό- 
νια έγινε κάποια προσπάθεια αναθίωσηςτου αθλήματος, που 
παράτις ίσως καλές προθέσεις δεν είχε επιτυχία και κατέληξε 
τελικά σ' ένα στυλ πιο κοντά στο «ελαφρύ» ΟΚΙπαννᾶ ΚαΓαΐθ. 
Καλώς ή κακώς, αν επιδιώξουµε την επαναφορά στα πρότυπα 
του γνήσιου Παγκρατίου, πολλές επιλογές δεν υπάρχουν. Μόνη 
λύση θα ήταν ένας συνδυασμός τὼν πιο απλών και αποτελε- 
σµατικών τεχνικών από τα καθιερωμένα αγωνιστικά συστήµα- 
τα. Ας πούμε από ελεύθερη πάλη και πυγμαχία, ή ακόµα καλύ- 
τερα από οταρρ!ίπα και Τηαί-Ροχίπο. Το ιδανικό θα ήταν ναγι- 
νόταν η εξάσκηση σ' αυτά τα αγωνίσματα υποχρεωτική γιατη 
νεολαία, µέσω ενός µαθήµατος της µέσης εκπαίδευσης, πα- 

ράλληλου µετη γυμναστική. Θα έλεγε θέθαια κάποιος ότι µε 
τόσους Αλθανούς καιλοιπούς αλλοδαπούς στη µέση εκπα(- 
δευση, αν τους µαθαίναμε και Όοχ, τότε...θα’χαμε χάσει σ(- 
γουρα το παιχνίδι. Σ' αυτό το επιχείρημα μάλλον δεν υπάρχει 
ουσιαστικός αντίλογος. Το θέθαιο είναι πως η μύηση σ' έναν 
τρόπο ζωής πιο λιτό και ασκητικό που ταυτόχρονα θα προάγει 
και θα εξευγενίζει την επιθετικότητα είνα! µια καλή λύση(αν ό- 
Χι µια λύση αναγκαία)για την επιθίωση της Ελλάδας του 2003. 
Παρακολουθούσα παλιότερα κάποιους όψιμουςλάτρειςτης 

αρχαίας ελληνικής παράδοσης να πραγματοποιούν επικλήσεις 
προς του Ολύμπιους Θεούς και στη συνεχεία να το ρίχνουν στα 
τσιφτετέλια. Αν όλοι αυτοί μπορούσαν να είναι θεατές ενός 
πραγματικού αγώνα Παγκρατίου, τότε σίγουρα θα σοκάρονταν 
και θα χαρακτήριζαν θάρθαρη και απολίτιστη αυτού του είδους 
την εκδήλωση. Δυστυχώς στο ίδιο πόρισμα θα κατέληγαν και 
οι Πιο σοθαροί "αρχαιολάτρες" των ηµερών µας - που μελετούν 
πράγματι θαθυστόχαστες αναλύσεις της πλατωνικής 
Πολιτείας, πίνοντας τον «ἀρριεείποτους στο Ρο[[ί6ἰα ἱεηηίς- 
εἰωβ. Κι αυτό γιατί κανείς απ' όλους αυτούς, όντας εγκλωθι- 
σµένος θαθιά στον αστικότου µικρόκοσµο δεν µπόρεσεποτέ 
να καταλάθει την ουσιαστική διάφορατου ελληνικού απ'το 
θαρθαρικό. Δεν µπόρεσε να καταλάθειτο μυστικό νόηµα του 
μύθου της Αρετής καιτης Κακίας-δεν µπόρεσε έτσι να νιώσει 
καιτη φλόγα που φώτισετο δρόµο του Ελληνισμού προςτην 
ακμή καιτην αποθέωσητου... 

Αντί επιλόγου, θα καταθέσω µια εμπνευσμένη σκηνή απ'το 
ιστορικό µυθιστόρηµα "Η κάθοδος των Μυρίων" του Μίςµαε! 
μηΐς Εογα, χωρίς να ξέρω αν πρόκειται γιαιστορικό γεγονός ή 
πηγάζει απλά απ' τη φαντασίατου συγγραφέα: ο Αθηναίος 
στρατηγός Γρύλλος παρακολουθείτο γιοτου, Ξενοφώντα, να 
µάχεται σε αγώνα Παγκρατίου χωρίς Ιδιαίτερη επιτυχία. Στοτέ- 
λος της αναμέτρησης, εμφανώς προθληματισµένος τον παίρ- 
νει παράµερα καιτου δίνει ένα µαχαίριλέγοντάς του: "Δεθα γί- 
νεις ποτέ σου Παγκρατιαστής, γι αυτό θα πρέπει τουλάχιστον 

:.να είσαι πολύ καλά οπλισµένος..." 
Για τη δική µας γενιά δεν είναι η έλλειψη ταλέντου, αλλάηι- 

στορική συγκυρία που δεθα µας επιτρέψει τη μύηση στην 
Τέχνη του Παγκρατίου. Ηλύση λοιπόν είναι µία:....οπλιστείτε 
Καλά και να είστε μονίμως σεθέση µάχης, γιατί και σήµερα ο 
ος είναι σκληρός και χωρίς κανόνες! 



επροηγούµενο τεύχος είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρω- 
µα στην 5.5. ΓΑΖΙΟ καιτους οπαδούς της. Σήµερα, θα 

ασχοληθούμε µε τη συμπολίτισσά της, ἴην ομώνυμη ο- 
µάδα της Ρώμης, την Α» Βοπᾶ καιτους θασικότερους σκληρο- 

πυρηνικούς συνδέσμους οπαδών που την ακολουθούν. 
Η ΑΣ Κοππα ιδρύθηκε το 

1927 µετην ένωση τριών 
μικρότερων οµάδων της 
Πόλης, τις Αἶρα, ΚοΠπαΠ 
και Γογ[(ιᾶο ΡΓο Κοππα 
(προϊόν της ένωσης της 
Εογϊτιάο µε την 
Α5ςοςἰαζίοΠθ δροΓίίνα 

Εασεϊσία του "πατέρα"της 
Α5 ΚΟΠΠΔ). 

ἱδρυτής της, λοιπόν, ή- 
ταν ο Ιίαἱο ΓοσεΠί, µέλος 
του φασιστικού κόμματος 
ἴης Ιταλίας και άνθρωπος 
ακέραιος και τιµιότατος 
(σύμφωνα µετον Ιογεηζο 
των Ὀ]ίτας, που µας έδωσε. 
κάποιες πληροφορίες) και 
σκοπός του ήταν η ενα- 
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Ο Ιδρυτής της Ρόμα, [Ιαίο Γοσεί 

ντίωση στο "κατεστημένο" της Βόρειας Ιταλίας, όπως αυτό εκ- 
φραζόταν τότε µετις]ανδηίιις, Μίαπ, Τουΐπο κτλ. Ο ίδιος αν και 
δεν ήταν Ρωμαίος, αισθανόταν τη Ρώμη πατρίδα του κι έτσι χρη- 
σιµοποίησε ως σύμθολο της νέας ομάδας τη λύκαινα µε το Ρώμο 
και το Ρωμύλο, τους ιδρυτής της Πόλης της Ρώμης. 
Από το ξεκίνημα της κιόλας, φαινόταν πως θα γινόταν η µεγα- 

λύτερη ομάδα της πόλης, κάνοντας την κόντρα µε την ».5.1ΑΖΙΟ 
αναπόφευκτη. Τον πρώτο χρόνο ζωήςτης, κερδίζειτο (ορρα 
ς.Ο.Ν.Ι.(1927-28)6, για να ακολουθήσουν επτά κύπελλα Ιταλίας 
(196469,80,81,84,86,91), τρία πρωταθλήματα Ιταλίας (1942/83 

και 2001) 7 8 9 10, ένα σούπερ καῃ Ιταλίας (2001), ένα Ευρωπαϊκό 

Κύπελλο Εκθέσεων, νυν υΕΕΑ(1961) και ένας τελικός Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών µε αντίπαλο την Ευρωπαϊκή υπερδύναμη 
Ιἱναηροοἱ των τριών συνεχόμενων κατακτήσεων, όπου ηττήθηκε 
στα πέναλτυ, αν και ο κανονικός αγώνας έληξε 1 -] (1984). Φυσικό 
επόμενο αυτής τής της παρουσίας ήταν όλη σχεδόν η Ρώμη να 
κατέχεται από οπαδούς της Α.5. Βοηπα, ενώ οι "συμπολίτες", αν 
και αρκετοίσιην πρωτεύουσα, να ευδοκιμούν στα περίχωρα της 
πόλης και στην ευρύτερη Περιοχή, από την οποία άλλωστε Προ- 
έρχεται και το όνοµα | αΖίο. Είναι φανερό λοιπόν, πως οἱ "ΚΟΚΚΙΝΟ- 
κίτρινο!" (αυτό είναι το ένα παρατσούκλι τῆς Α.5. Κοιπα, το δεύ- 
ἱερο "Ρωμαίοι", σε αντίθεση µε το "λατσιάλι" ή χωριάτες" της ».». 
ΙΑΖΙΟ) αποτελούν ένα μωσαϊκό ανθρώπων από όλα τα κοινωνι- 
κά στρώματα της "αιώνιας" Πόλης, τόσο από οικονοµικής, όσο και 
ιδεολογικής άποψης. 

Αν καιθα περίμενε κάποιος τους "Ρωμαίους", από αντίδραση και 
µόνο προς τους "λατσιάλι", να εκφράζονται Πολιτικά, ιδεολογικά 
και κομματικά µέσω της αριστεράς και των συναφών Ιδεολογιών, 
αντιθέτως παρατηρεί πως ο κύριος όγκος των οπαδών οργανώ- 
νεται και δραστηριοποιείται σε ακροδεξιούς συνδέσµους και σχη- 

. 



... καιτην .. λέγοντας Ἄχρηστει πέτα τη φανέ- 
άδες οπαδοί συνεπλάκησαν και ανάμεσά τους δύο πέ- 

αν αφού µαχαιρώθηκαν. Αυτή ήταν καιη σταγόναπου δεχείλι- 
ο ποτήρι. Ο κάθε σύνδεσμος αποτραθήχτηκε και στο προσκή- 

νιο επανήλθαν μεμονωμένα άτοµα καιοµάδες, κυρίως απότους 
το Ψθεσβίο ανα ο οσο ο πο ων ο 

ος ο λος 

ματισμούς, σως κατά τα πρότυπα του Ιδρυτήτους. Δεν θα µπο- 
ρούσε όµως τελικά, να λείψει και η αντίθεση µετους συμπολίτες, 
αφού οιτελευταίοι συγκεντρώνονται στην Έωινα Νοτα, ενώ οι 
Πρώτοι στην (μηνα 5μά του Ολυμπιακού Σταδίου της Ρώμης. Ας 
δούµε όµως, πως δημιουργήθηκε αυτός ο φοθερός πυρήνας των 
"Ρωμαίων" στη νότια πτέρυγα του γηπέδου, που θέθαια όταν ηο- 
μάδα λος εκτός έδρας, μεταφέρεται σχεδόν σύσσωμος! 

ριν από το 1977 η «μηνα 5µα συμπεριλάμθανε πολλές µικρές ο- 
µάδες οπαδών, ευωρηµατικών και δραστήριων θέθαια, άλλα δια- 

'.σπασµένων, µε µέλη συνήθως ανθρώπους της γειτονιάς. Η οργά- 
νωση ήταν ανύπαρκτη καιο καθένας τραγουδούσε ό,τι σύνθηµα 
ήθελε, χωρίς συνέχεια, σύνδεση και συγχρονισμό. Στις 9 Ιανουαρίου 
του 1977 όµως, σε ένα παιχνίδι Βοπ]ᾶ-5απιρᾶοΠα (3-0), όλες αυτές 
οιοµάδες ((ιεπήο[ἴεή ἀθίία «µ1ηνα 56, Ραπίετε, Εεάαγη, Βογς, Εο55ᾶ 
ο ἱ1ρ/) ακολουθώντας το παράδειγµατων Πρώτων ὑίγαδτης 

Ιταλίας, όπως οι Ὀ[ίΓας ΟΓαΠαΐα τηςΊντερ (1969), αποφάσισαν ναε- 
νωθούν.Έτσι γεννήθηκαν οι(οπηπιαπαο ὑΙίτα (μηνα σι (ους. ) 

-.Να σημειώσουμε εδώ, ότιοόρος Όιτας ανα έρεται κυρίωςσεο- 
μάδες Ὃ μα αν για παρό 

δεξιές και εθνικιστικές εκδηλώσεις. 
ο... Ἐν συντοµίαλοιπόν, έχουµε να παρατηρή 
γονός ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι-οπαδοί 

1987,4 ήταν φιλοκομμουνιστικών και αριστες 
αρχών καιιδεών, ξαφνικά "σπάνε" απότο 

-. σητωνς. υ.ς.». μετά την ο του Μαπῄτεἁοπία από τη ν ' 
τή αντί

παλ α. 

ΟΛ η ς, γεγονός που επέτεινε τις οι 
. προςτ Ἐν ο δν τῆςΑ:5.ΒΟΠΗ 

-.να αποκλείουµετις άλλες μαςῃ 

ο. για προδοσία κα!να επαναπροσδιορίζονται στην εθνικιστική (δεο- . 
λογία, συσπειρώνοντας κιάλλους γύρωτους και φωνάζοντας 
"Ρώμη καιΔόξα" σχηματίζουν την "Ορροςία Γαζίοπε”. Την κίνηση 
αυτή ακολουθούν και πάρα πολλά µέλη της ευρύτερης (ὐ55, σχη- 
µατίζοντας. ομάδες καισυνδέσµους καθαρά σειδεολογικές και Πο- 
εν θάσεις, ενίοτε όµως καιθάσει φιλίας. 

τά και έπειτα το Εἰαπηϊμίο και ύστερα το 
Ιίζ κέλτικους σταυρούς και σθάστικες, φυλε- 

τικά και εθνικιστικά συνθήματα και πανό, κατά τα πρότυπα της 
"συμπολίτισσας"] Και είναι λογικό και επόμενο. Είπαμε, ΠΑ.5. Κοηιᾶ 
εἶναι µια από τις αντιπροσωπευτικότερες του ντόπιου πληθυσμού 
οµάδεςτης Ευρώπης. Αντανακλά κάθε πτυχή της Ιδιοσυγκρασίας 
καιτου χαρακτήρατου Ρωμαϊκού λαού, τα θιώµατα, τις σκέψεις 
καιτους προθληματισμούςτου. Όπως η δική µας Αθήνα, χωρίς 

ις, έχει γίνει "πολυσυλλεκτική". 
και "πολυφυλετική", έτσι και η Ρώμη είναι Πλέον γεμάτη μετα ίδια 
σκουπίδια που μολύνουν και απειλούν τη ζωή εκατομμυρίων συ- 
µπατριωτών µας Ελλήνων και Ευρωπαίων. Ο εθνικισμός ρ 

᾿προσῃαθεί ο ο ο 
δημιουργεί "η νέα τάξη πραµάτων'. . 
Οι διοι οιοπαδοίθα σου ομολο ή 

Ὀ τς ρο' ̓ απολίτικα" , αφού η αστυνομία 
εντολές να κωνη ά καινα α διαλύει ειδικά τους ε ν 

οι λοί ο αν αυκιξουν δεύνοντας τ 
ο ο μα ο 



Σταματήστε τη 

κυκλοφορία. Βάλτε 

μαύρα ρούσα. χτυπήστε 

πένδιµα τις καμπάνες 

και ρίζτε κορόµηλο το 
δάκρυ. Πώς µπορείτε 

και διασκεδάζετε 
ανέµελοι., πώς κοιµάστε 

με ήρεµη τη συνείδηση 

σας τα βράδια, πώς 

τολµάτε να ζείτε αντί να 
τινάξετε τα µυαλά σας 

στον αέρα όταν η 

..Πέπη Τσεσµελή τραβά 

έναν μαρτυρικό δρόμο» 

Ἔ. Ποιοι είναι αυτοί οι ουτιδανοί, οι 

κρειίνοι͵ οι ανισιόρηϊοι, οἱ βέβηλοι, οι ποταποί, 

οι σαλιιµπάγκοι, που τολμούν να πειροβολούν 

µια γυναίκα µε το ...ήδος και το ...στήθος της 

Πέπης, Μια λαϊκή αγωνίσιρια εναντίον του 

φασισμού η οποία ως νέα πασιονάρα είπε προς 

τους ρυπαρούς νεοναζί "δεν Όα περάσετε και 

µε την ισιορική της φράση "ναι σῖον πανσεξου- 

αλισµό, όχι σίο ρατσισμό’ πρόταξε τα ..βυζό- 

µπαλα της ενάντια σῖο αποκρουστικό πρόσωπο 

του ναζισμού. Και όµως, αυτή τη σεμνή αγωνί- 

σῖρια µε το κοφτερό μυαλό, τις ασύλληπτες ὅια- 

νοητικές αντιλήψεις και τη λαϊκή ανησυχία για 

την εργατική τάξη (γιαυτό άλλωστε και χρέωνε 

ιστθρίς της 

Ππταξ ΣΟΒΒΕ 
ΜΟΣΣΙΚΕΣ 

ἀπ κωματιός 
τις "υπηρεσίες της ΜΟΝΟ µε 20 ευρώ δείχνο- 

ντας έµπρακια τη συµπαράσιαση τῆς στα δοκι- 

µαζόμενα λαϊκά σιρώματα) όλοι την κατηγόρη- 

σαν γιατί ως µια εκρηκτική μίξη Μεσσαλίνας, 

Λουκρητίας Βοργία, Μαντάμ Οριάνς, Τίνα 

Σπάθη και Τρέισι Λορνις προσέφερε "ανακού- 

φιση! σῖον ανδρικό πληθυσμό. Ας µην ανησυχεί 

όµως η συμπαθής Πέπη. Τα ίδια τράβηξε και η 

Γιούλη Μπάρκα για να δικαιωθεί όµως στο 

τέλος αφού ο Ευαγγελάτος της προσέφερε 

εκπομπή στο κανάλι του, προφανώς για να πει 

στις νέες κοπέλες πως είναι χαζό να σηκώνο- 

νται τα χαράματα για Το μεροκάματο, ή να γίνο- 

νται μητέρες τη στιγµή που μπορούν ανοίγοντας 

τα ...Πόδια τους να ζουν ζωή χαρισάµενη. 

Γιαυτό σου λέω Πέπη "μη µασάς' (τα λόγια σου, 

όχι τίποτα άλλο..) καθώς σίγουρα κάποια στιγ- 

µή 8α δικαιωθείς και ὃα κοιτάς αφ' υψηλού 

τους σημερινούς επικριτές σου. 

ΞΗ υπόδεση της Πίπας...εµ,της Πέπης εν- 

νοώ, έχει και µια άλλη εκδοχή καθαρά νομική, 

που έχει να κάνει µε την υπεράσπιση της. Υπάρχει 

άραγε περίπτωση ο γνωσιός δικηγόρος µετις ε- 

θνικές ανησυχίες και τις πολιτικές φιλοδοξίες να 

αναλάβει την υπόθεση τῆς όπως έκανε στο παρελ- 

θόν µε τη Γιούλη Μπάρκα και τη Στέλλα 

Μπεζενιάκου; Σ; αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι 

απίθανο. Όπως το να δούµε κάποια µέρα τη Πέπη 

να παρουσιάζει έγκυρη πολιτική εκπομπή ακρι- 

βώς την ίδια ώρα µε το"Με τα µάτια της Έλλης 

της Έλλης Στάη, όπου η εκπομπή τῆς στο αντίπαλο 

κανάλι ὃα ονομάζεται "Με τα μπούτια της 

Πέπης'... 

κ Τελειώνοντας, διαψεύδω κατηγορηματικά 

τις κακόβουλες και ανυπόστατες φήμες πως ἁµε- 

σα ή έµµεσα συνέβαλα στην αύξηση τῆς οικογένει- 

ας Καραμανλή. Τσ, τα, το, σαν δεν ντρέπεστε λιγά- 

Κι... 

Το καλοκαίρι έχει µπει για τα καλά, 

φροντίστε να το χαρείτε µε τον πιο δημιουργικό 

τρόπο και προσέξτε πως εκφράζεστε γιατί µια λά- 

8ος λέξη µπορεί να σας δημιουργήσει σύγχυση 

και ανακατωσούρα. 

Γιατί όπως πολύ σωσιά 8α έλεγε και 

η μοναδική Πέπη: "Άλλος Μούτσος και 

άλλο...". Καλά μπάνια οι πεδινοί και 

καλές ορειβασίες οι ορεινοί; 

Με Δαγκωτούς χαιρετισμούς 

Ο Ένας και Μοναδικός 

Βρυκόλακα: 

ο ποκαςἸρλἁα κανα 

η] σσ 1ΡΟΝ1]ας 

Μ(Φκάφομί κο 

Τινώργθς 

Μάστφρας | 
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ΔΗΙ ΒΟΡΗΝΥΣ 

ο”... 

Ππτσσπασῖς 

κο ο πο ο ο τ 
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