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ΚΑΜΠΆΝΑ 

σεων. με τον γενικό τίτλο Παλαιαί ημέραι της Θεσ

σαλονίκης, και χρησιμοποίησε το σχετικό υλικό για 

τα ιστορικά και κοινωνικά αναγνώσματα και για τα 

βιβλία του.Έγραψε μυθιστορήματα, όπως Το έγκλη

μα της Καμάρας, που πρωτοκυκλοψόρησε σε συνέ

χειες στον Ταχυδρόμο Bop. Ελλάδος το 1924 και άλ

λα, καθώς και την Ιστορία του Μακεδόνικου Αγώ

νος (1953 ). το χειρόγραφο της οποίας διασώζεται 

στο «Αρχείο Ν. Καμμώνα» του Ιδρύματος Μελε

τών Χερσονήσου του Αίμου, χωρίς να έχει επιβεβαι

ωθεί αν και πού είχε δημοσιεύσει. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ: ΙΜΧΑ («Αρχείο Ν. Καμμώ
να»). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: «Νίκος Καμμώνας». εφ. Φως. 13 Νοε 
1955· Ν. Καμμώνας. Παλαιαί Ημέραι Θεσσαλονίκης, φωτο-
αναπαραγωγή. επιμ.-προλ. Μαν. Κονδυλάκης· Κονδυλάκης. 
Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, τ. Γ', σσ. 159. 167-170. 

ΜΑΝΌΛΗς ΚΑΝΔΥΛΑΚΗς 

Καμπάνα 

Επιδεώρηση Γεγονότων απ' όλο τον Κόσμο. Μελβούρνη. 

2 Μάρτ. 1971-<;>. Εκδότης: η εταιρεία Greek Australian 

News. Εβδομαδιαία σατιρική εφ. που ευφημιστικά εξήγ

γειλε στη μετώπη του τίτλου της ότι περιέχει «δέματα σο

βαρά, σάτιρα, γέλιο και χιούμορ». Εβδομαδιαία (Πάρα 

σκευή), δεκαέξι σελίδων, πεντάστηλη. δίχρωμη, μικρού σχή

ματος (ταμπλόιντ). Τιμή φύλλου: 15 σεντς στη Μελβούρ

νη και 20 για την επαρχία και τις άλλες πολιτείες της Αυ

στραλίας. Γραφεία: 575 Plenty Road. East Preston. 

To έντυπο δεν είχε σταθερή δομή ούτε και ποιό

τητα. Χρησιμοποιούσε λινοτυπική, «ψαλίδι» από 

σατιρικές εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας, 

γραφομηχανή αλλά και χειρόγραφες σημειώσεις, 

προκαλώντας ένα ακαλαίσθητο σύνολο. Το μεγαλύ

τερο μέρος του αποτελούσαν αναδημοσιεύσεις από 

τον ελλαδικό χώρο. Η αδυναμία του να προσελκύ

σει διαφημίσεις οδήγησε στην οριστική διακοπή της 

κυκλοφορίας του μετά την όγδοη έκδοση. 

Κύρια θέματα, της ήταν η ερωτική σάτιρα, ερω

τικές αφηγήσεις, ποιήματα. Περιείχε συμβουλευτι

κή στήλη για τα ερωτικά προβλήματα των αναγνω

στών, τις «Καμπανιές», θέματα για τη σύγχρονη γυ

ναίκα, ανέκδοτα, άσεμνα σατιρικά ποιήματα, τολ

μηρές φωτογραφίες γυναικών, γελοιογραφίες, το ξέ

νο χιούμορ, ανθολογία εροκικών επιστολοτν και γενι

κά τολμηρά ρεπορτάζ που αποτελούσαν περισσότε

ρο σενάριο φαντασίας, παρά αληθινές ιστορίες. Ιδι

αίτερη έμφαση έδινε στον αθλητισμό, σχολιάζοντας 

τα αθλητικά γεγονότα με τρόπο σατιρικό. Οι συνερ

γάτες της εμφανίζονταν με ψευδώνυμα, όπως «Τη

λέμαχος». «Αφροδίτη». «Μήτρος και Κοστάντο». 

Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσαν αναδημοσι

εύσεις από τον ελλαδικό χώρο. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ: ΕΚΕΜΕ. RAU (Αρχεία «Δαρ-
δάλη »). 

ΑΝΑΣΤΆΣΙΟς Μ. ΤΑΜΗς 

Καμπάνα 

Όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων -

Στον ήλιο τόπο δέλουμε κι εμείς (Κ. Παλαμάς) - Η Μυ

τιλήνη για τους Μυτιληνιούς. Μυτιλήνη. 27 Μάρτ. 1923 

- 19 Οκτ. 1924: περ. Α'. 27 Μάρτ. 1923 - 18 Μάρτ. 1924. 

αρ. τχ. 1-53· περ. Β'. 23 Μάρτ. 1924 -19 Οκτ. 1924. αρ. τχ. 

1(54)-34(87). Βασικοί συντελεστές της έκδοσης: Στρατής 

*Μυριβήλης και Θείελπης *Λευκίας. Αλλοι υπότιτλοι: 

Όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων - Οι πό

λεμοι γίνονται για το συμφέρο ολωνών. Οι έφεδροι κάναν. 

κάνουνε και da κάνουνε πάντα παλληκαρίσια το καδήκον 

τους αντίκρυ στο δάνατο. Τώρα ξητάνε απ' την πατρίδα και 

τα δικαιώματα τους αντίκρυ στη ξωή. Και πατρίδα da πει 

όχι μοναχά το επίσημο κράτος, μα κι όλοι όσοι δώσανε [...] 

Στον ήλιο τόπο δέλουμε κι εμείς (αρ. φ. 25. 11 Σεπτ. 1923)· 

Οργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων. Κάτω 

οι επιδετικοί πόλεμοι. Οι έφεδροι να πολεμούνε μόνο σαν 

κινδυνεύει η ασφάλεια του τόπου [...] Να καλλιεργηδει στα 

νησιά μας η Αιγαιοπελαγίτικη Ιδέα. Να ψηφιστούμε τα "αι

τήματα" που δημοσίεψε η Καμπάνα (αρ. φ. 1/54. 25 Μάρτ. 

1924)· Επίσημο όργανο των Ενώσεων Εφέδρων Αέσβου 

[...] (αρ. φ. 16/69. 3 Αλων.[άρι] 1924). Εβδομαδιαία την 

πρώτη περίοδο της έκδοσης της. από το φ. 16/69 γίνεται 

δισεβδομαδιαία. ενώ από το φ. 27/80 ξαναγίνεται εβδομα

διαία. Τετρασέλιδη τον περισσότερο καιρό της έκδοσης 

της. ενώ από το φ. 16/69 γίνεται δισέλιδη. Η διπλή αρίθ

μηση δείχνει τις δύο περιόδους έκδοσης, όπου ο εντός πα

ρενθέσεως σημειώνει τον αύξοντα αριθμό φύλλου. Οι δια

στάσεις της είναι 55x36 εκ. «Συνδρομή χρονιάτικη: για 

όλη την Ελλάδα δρχ. 100. για την Αμερική Δολλ. 4. για το 

εξωτερικό Λίρα στερλ. 1. για εξάμηνες και τρίμηνες συν

δρομές τα ανάλογα ποσά» (1924). Τυπώνεται στο τυπο

γραφείο Σιφναίου της Μυτιλήνης. 

Παρά το σχετικά περιορισμένο διάστημα της κυ

κλοφορίας της αποτέλεσε ένα σημαντικό φύλλο για 

πολλούς λόγους. Τούτο γιατί εκδόθηκε στα κρίσιμα 

για τον ελληνισμό χρόνια που ακολουθούν την ήττα 

του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και γιατί εί

ναι γνωστή και από την ιστορία της ελληνικής λογο

τεχνίας, καθώς σ' αυτήν δημοσιεύονται για πρώτη φο

ρά τα μυθιστορήματα Η ζωή εν τάφω του Στρ. Μυρι

βήλη και το Νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι άλλαξε πολλές φορές υπότιτλο. 
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ΚΑΜΠΑΝΗς. ΑΡΙΣΤΟς 

γεγονός που ανταποκρίνεται στα ποικίλα προβλήμα

τα που ταλανίζουν την κοινωνική ζωή της εποχής. 

Από τους υπότιτλους γίνεται λοιπόν φανερό ότι 

η πολιτική της δεν έχει ως κύριο σκοπό τη λογοτε

χνία- δεν είναι ούτε ειδησεογραφική εφημερίδα. Το 

πρωταρχικό δέμα που την απασχολεί είναι βέβαια 

το δέμα των εφέδρων, δηλαδή τα προβλήματα που 

συναντούν οι έφεδροι, πολεμιστές που επιστρέφουν 

στον τόπο τους μετά από την κατάρρευση του με

τώπου, και στη συνέχεια ο ρόλος τους στην πολιτι

κή ζωή του τόπου. Τους παροτρύνει να συμμετά

σχουν στην εξουσία ώστε να συμβάλουν στην αλλα

γή της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Διακηρύσσει 

δηλαδή ότι «οι έφεδροι είναι στοιχείο πρωτοπορίας 

για κάδε αναμορφωτική εξέλιξη». Παράλληλα, ιδι

αίτερο βάρος ρίχνει και στο προσφυγικό ζήτημα, 

στην πολιτική κατάσταση, στα τοπικά προβλήματα 

(αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση, εκκλησία, επίπεδο ζω

ής, κτήματα, οικονομικά, εκπαίδευση, γυναικεία ζη

τήματα, αθλητισμός), ενώ δεν λείπουν και οι ειδή

σεις από την Αθήνα και το εξωτερικό. Πρέπει εξάλ

λου να σημειωθεί ότι φύλλα με ανάλογο «εφεδρικό» 

προσανατολισμό κυκλοφορούσαν και σε άλλα μέρη 

(Χανιά. Ηράκλειο. Χίος. Αθήνα). 

Σε σχέση με τα άλλα φύλλα της Λέσβου παρου

σιάζει μία διαφορετική αντίληψη στη διάταξη της 

ύλης. Το κύριο άρθρο λ.χ. της πρώτης σελίδας δεν 

ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα, αλ

λά τις περισσότερες φορές αναφέρεται στους εφέ

δρους" η δεύτερη σελίδα περιέχει ανταποκρίσεις από 

τα χωριά της Λέσβου και γράμματα αναγνωστών. Η 

τρίτη σελίδα με τίτλο «Καμπανιές» σχολιάζει την 

επικαιρότητα με διάφορες μορφές (ειδήσεις, σχόλια 

κ.ά.). ενώ η τέταρτη είναι αφιερωμένη στη λογοτε

χνία (αθηναϊκές εκδόσεις, μυτιληνιοί λογοτέχνες, με

ταφράσεις αντιπολεμικής λογοτεχνίας). Εξάλλου, 

στο μυαλό του Μυριβήλη —που είναι βέβαια η ψυχή 

και ο νους της εφημερίδας— η Μυτιλήνη του πα

ρελθόντος προσλαμβάνει διαστάσεις συμβόλου και 

αυτή τη διάσταση αντιδιαστέλλει προς το πνεύμα 

της πρωτεύουσας και την παλαιά Ελλάδα, με έντο

νη ειρωνική διάθεση για τους τελευταίους. 

Πολιτικά είναι κοντά στις θέσεις του βενιζελι-

σμού- υποστηρίζει ακόμα τον Ν. Πλαστήρα και αρ

γότερα τον Αλ. Παπαναστασίου. συμπαθεί τη σο-

σιαλιστική-εργατική ένωση του Ι. Πασαλίδη και στον 

χώρο της Ευρώπης το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας 

και τους ριζοσπάστες-σοσιαλιστές της Γαλλίας. Δεν 

συμπαθεί τις κομμουνιστικές ιδέες, αντιμάχεται τη 

φασιστική ιδεολογία όπως αυτή διαχέεται από την 

ιταλική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα ασχολείται με το 

εκπαιδευτικό και το γλωσσικό ζήτημα. Γράφεται στη 

δημοτική γλώσσα την οποία φρόντιζε ο Ασημάκης 

Πανσέληνος. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ: ΔΚΒΜ (αρ. φ. 1-53). EBE (αρ. 
φ. 6(59)-34(87). με ελλείψεις). Ιδιωτική συλλογή οικογένει
ας Μυριβήλη (αρ. φ. 1(54)-30(83). με ελλείψεις). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σοφία Ματθαίου. «Η εφημερίδα Κα
μπάνα, όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων. 
Μυτιλήνη 1923-24». π. Μνήμων, τ. 10 (1985). 212-235. όπου 
και Θεματικό ευρετήριο. 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς ΜΙΧΑΗΛΑΡΗς 

Καμπάνα /Campana 

Ανεξάρτητος Ελληνοαμερικανική Επιθεώρηση. Νέα 

Υόρκη. 1917 έως σήμερα [2005]. Ιδρυτής: Λεωνίδας Στελ-

λάκης· τη δεκαετία του 1960 την ανέλαβε ο Κώστας Αθα

νασιάδης. Μηνιαία και αργότερα δεκαπενθήμερη. Τυπω

νόταν από την Campana Printing Company. 

Ελληνόφωνη, μία από τις μακροβιότερες ελλη

νοαμερικανικές εφημερίδες και από τις ελάχιστες 

πολιτικο-σατιρικές που στηλιτεύουν το ομογενειακό 

και ελλαδικό κατεστημένο. Τον Φεβρουάριο 1984. 

στην 67η επέτειο της. σημείωνε πως αγαπήθηκε για 

τους αγώνες της « α π ό τους απλοϊκούς μετανάστες 

και μισήθηκε από τους παράγοντες. Ιδιαίτερα από 

τους παράγοντες εκείνους, εκκλησιαστικούς και πο

λιτικούς που θέλουν παρασιτικά να αφαιμάζουν κά

θε οικονομική και πνευματική ικμάδα των ξεκομμέ

νων Ελλήνων μεταναστών της χώρας αυτής». 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ: ΒΒ (φ.τωνέτ. 1957-1967). NYPL. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Χριστόπουλος. Εφημερίδες, σ. 117. 

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟς ΚΙΤΡΟΕΦ 

Καμπάνης, Άριστος 

(Αθήνα. 1883-1956). Συγ

γραφέας, εκδότης, δημο

σιογράφος. Μεγάλωσε στον 

Πειραιά, όπου αποφοίτη

σε από το γυμνάσιο. Σπού

δασε φιλολογία στο Πανε

πιστήμιο Αθηνών. Άρχισε 

την επαγγελματική δημο

σιογραφία ως συντάκτης 

και αργότερα ως χρονογράφος, αρθρογράφος, αρ

χισυντάκτης και διευθυντής. Δημοσίευσε σε εφη

μερίδες και περιοδικά, εκτός από την πολιτική αρ-
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