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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

ÅéêïíïãñÜöçóç
Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá



Το όνομά του πουθενά δε θα το συναντήσεις, 

όπου κι αν ψάξεις, όσο κι αν ρωτήσεις. 

Στης Αλβανίας τα βουνά πολέμησε με ανδρεία, 

σ’ όλους απέδειξε της ψυχής του την αξία. 

Για την πατρίδα του ήξερε πως πολεμούσε, 

ενάντια σ’ έναν εχθρό που αγέρωχα κοιτούσε.

Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας μας;

Ένας στρατιώτης στο αλβανικό μέτωπο.

Αέρα! Ορμήστε να τους διώξουμε από δω, 
στη θάλασσα να πέσουν, ξανά να μην τους δω!



ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  11993399  ––  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ

Στον δρόμο ο ήρωάς μας πουλάει εφημερίδες, 

παντού φωνάζει πρωτοσέλιδα κι επικεφαλίδες.

Άξονας: Η γερμανοϊταλική συμμαχία.

Εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία!

Κίνδυνος ανάφλεξης 
σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Ο Άξονας δυνατός όσο ποτέ!



Τα νέα απ’ την Ευρώπη τον ανησυχούν, 

μα κι οι Ιταλοί, οι γείτονες, δεν ξέρει τι ζητούν.

Γιατί στην Αλβανία μπήκανε με ένα σωρό στρατό;

Για την Ελλάδα, λένε, πάνε... Μα είναι δυνατό; 



ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟΣΣ  11994400  ––  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ

Ο πόλεμος απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, 

σαν κάποιος να πετά ένα θανατηφόρο τόπι.

Κι όλοι το βλέπουν πια πως πλησιάζει στην Ελλάδα,

στα νέα το διαβάζουνε βδομάδα τη βδομάδα.



Αμήχανος ο ήρωας παρακολουθεί, 

το ξέρει πια: ο πόλεμος ακολουθεί...

Μα, ποιοι το έκαναν; Γιατί;

Τορπίλισαν το καταδρομικό «Έλλη» έξω από την Τήνο!

Εγώ λέω πως ήταν Ιταλοί!
Θέλουν να μας προκαλέσουν!

Σε πόλεμο πάνε να μας μπλέξουν!



ΛΛIIΓΓΟΟ  ΑΑΡΡΓΓOOΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΤΤΑΑΛΛIIΑΑ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΕΕIIΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΟΟΛΛIIΝΝΙΙ

Θα τους πατήσω κάτω τους Έλληνες! Θα τους εξαφανίσω! 

Κανείς δε θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά μου. 

Εγώ θα φτιάξω τη Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Εγώ θα γίνω ο νέος αυτοκράτορας!

Μουσολίνι: Πρωθυπουργός της φασιστικής Ιταλίας.



Χίτλερ: Αρχηγός της ναζιστικής Γερμανίας, σύμμαχος του Μουσολίνι.

Δε λέω, οι Έλληνες έχουν αδύναμο στρατό, αλλά…

Πώς θα περάσουμε όλα αυτά τα βουνά;

Μη μας πιάσει ο χειμώνας...Μήπως να κινηθούμε
πιο γρήγορα;

Σωπάτε, φοβητσιάρηδες!
Θα τους διαλύσουμε! 

Σε μια εβδομάδα θα πίνω τον καφέ μου
στην Αθήνα με τον Χίτλερ.

Εμπρός! Επίθεση στα τέλη του Οκτώβρη! 

Μα, εξοχότατε, οι δυνάμεις που προτείνετε να
χρησιμοποιήσουμε είναι ελάχιστες...


