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Μια φορά και έναν καιρό, ένας πολύ γενναίος στρατιώτης, ο 

Οδυσσέας, ζούσε σε μία πανέμορφη και ηλιόλουστη χώρα, με 

καταγάλανο ουρανό, την Ελλάδα. Όλοι οι συμπατριώτες του ήταν 

πολύ περήφανοι για την ομορφιά και τον πολιτισμικό πλούτο της 

χώρας τους. 

Ωστόσο, μία συννεφιασμένη μέρα, εχθρικά αεροσκάφη εισέβαλαν 

στην Ελλάδα και ψέκασαν τον πληθυσμό της με ένα δηλητηριώδες 

χημικό αέριο, το οποίο προκάλεσε στους κατοίκους της αμνησία. 

Συγκεκριμένα, όλοι οι Έλληνες έχασαν την ιστορική τους μνήμη. 

Ο μόνος που κατάφερε να επιβιώσει και να σώσει τη μνήμη του ήταν 

ο θαρραλέος στρατιώτης Οδυσσέας. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να 

βοηθήσει τους συμπατριώτες του να ξαναβρούν τη χαμένη ιστορική 

τους μνήμη. Προκειμένου να επιτύχει τον μεγαλειώδη στόχο του, 

χρησιμοποίησε μία μηχανή του χρόνου, ώστε να ταξιδέψει στο 

ηρωικό παρελθόν της χώρας του και να συγκεντρώσει ιστορικά 

κειμήλια, τα οποία θα παρου-σιάσει στους συμπατριώτες του, ώστε 

να επανέλθει η ιστορική τους μνήμη. 

Θα βοηθήσετε τον Οδυσσέα να εντοπίσει τα κειμήλια; 

  

Κειμήλιο 1 

Η πρώτη αποστολή του Οδυσσέα είναι να βρει το μέρος στο οποίο 

περιθάλπονταν και θεραπεύονταν οι τραυματισμένοι από τις σκληρές 

μάχες στρατιώτες, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Υπαίθριο 

Χειρουργείο). 

  

Κειμήλιο 2 



Η επόμενη αποστολή του Οδυσσέα είναι να εντοπίσει μία πρόχειρη 

κατασκευή, από τσουβάλια, πέτρες και άμμο, την οποία έστηναν οι 

συμπα-τριώτες του βιαστικά, για να εξολοθρεύσουν τους 

επικίνδυνους εισβολείς. (Αμπρί – Πρόχειρο Πολυβολείο). 

  

Κειμήλιο 3 

Ο Οδυσσέας θα χαιρόταν πολύ αν τον βοηθούσατε να βρει τις στολές 

του τάγματος, το οποίο από το 1974 ονομάζεται Προεδρική Φρουρά. 

Το συγκεκριμένο τάγμα, φορά συνήθως τους πολύ γνωστούς 

«ντουλαμάδες» προς τιμήν των Μακεδονομάχων. (Στολές του 

τάγματος των Ευζώνων). 

  

Κειμήλιο 4 

Ο Οδυσσέας θέλει να συναντήσει εκείνη τη γυναίκα, η οποία 

αφιέρωσε τη ζωή της και την παρουσία της στον αγώνα εναντίον των 

γερμανών κατακτητών. Το σπίτι της μετατράπηκε σε αρχηγείο της 

οργάνωσης «Μπουμπουλίνα». Παρά τα απάνθρωπα βασανιστήρια 

που υπέστη η ίδια και τα παιδιά της από τους ναζιστές, δεν πρόδωσε 

τα μέλη της οργάνωσής της και τελικά εκτελέστηκε. (Προτομή Λέλας 

Καραγιάννη). 

  

Κειμήλιο 5 

Ο Οδυσσέας θα ήθελε να βρει την απάντηση του Ιωάννη Μεταξά 

(έτσι όπως εντυπώθηκε στη μνήμη του ελληνικού λαού) προς τον 

ιταλό πρέ-σβη Εμμανουέλε Γκράτσι, όταν ο τελευταίος του ζήτησε να 

αποδεχθεί την ιταλική κατοχή ελληνικών εδαφών, κατά ειρηνικό 

τρόπο. (Κεντρικό άρθρο «ΟΧΙ» του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας 

«Ελληνικό Μέλλον», 30 Οκτωβρίου 1940). 

  



Κειμήλιο 6 

Ο Οδυσσέας θα ήθελε να βρει τα βιβλία, στα οποία είναι 

καταγεγραμμένα όλα τα ονόματα των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή 

τους στον αγώνα εναντίον των ιταλών εισβολέων. (Τα Βιβλία των 

«Αθάνατων Νεκρών»). 

  

Κειμήλιο 7 

Το επόμενο αντικείμενο που αναζητά ο Οδυσσέας είναι είδος 

ρουχισμού. Το φορούσαν οι στρατιώτες για να μην κρυώνουν. Το 

συγκεκριμένο, είναι τρυπημένο από σφαίρα και έχει επιστρέψει από 

την πρώτη γραμμή της μάχης. (Χλαίνη Δεκανέα). 

  

Κειμήλιο 8 

Ο Οδυσσέας αναζητά τη στολή του ήρωα που εξακολούθησε να 

αγωνίζεται εναντίον των Γερμανών ακόμη και μετά την κατάληψη της 

χώρας μας από τις κατοχικές δυνάμεις. Δεν ανήκε σε κάποιο τμήμα 

του ελληνικού στρατού. Απλά, δεν μπορούσε να ανεχθεί πλέον τους 

κατακτητές και ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει αντίσταση 

εναντίον τους. (Στολή Αντάρτη από την Εθνική Αντίσταση). 
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