
Πορεία και Φύλλο εργασίας  (3η ομάδα)- Ο «άμαχος» πληθυσμός  

 

➢ Εντοπίστε στο διήγημα και καταγράψτε τις φράσεις για την ενδυμασία που φόρεσε η χήρα 

και τα άρματα που ζώστηκε κατά την Έξοδο. Πρόκειται άραγε για μυθοπλασία; 

Μελετήστε και τα παρακάτω για το ρόλο των  Μεσολογγιτισσών και των μικρών παιδιών στην 

πολιορκία και τις μάχες. 

1. Κορδόση Α., «Οι γυναίκες της Εξόδου», Μεσολόγγι, Επτά Ημέρες-Η Καθημερινή, Αθήνα 

24.4.1994, σ.8.  (Γραπτές πηγές νο 13) https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=72#10   

2. Σολωμού Δ., Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ, [12] https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=

3457  [13] https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=

3458 [14] https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=

3459  

3. Ο Μάρκος Μπότσαρης και οι γυναίκες του Μεσολογγίου αμύνονται κατά των οθωμανικών 

στρατευμάτων (πίνακας, το νο 11 του οπτικού υλικού)  https://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=129#8  

4. Πιάτο με φιλελληνική παράσταση και επιγραφή στη γαλλική: «Οι γυναίκες του Μεσολογγίου 

στη μάχη». 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=142

264&Itemid=&lang=el  

5. https://i.pinimg.com/originals/28/3a/54/283a5410fee78dab9501168b7b435449.jpg Η 

Ελληνίδα του Μεσολογγίου, μετά το 1850, συγγραφέας: Narducci Pierrot και χαράκτης Barni 

Giuseppe. 

6. Ο όρκος του Λόρδου Βύρωνα στον τάφο του Μ. Μπότσαρη (Ludovico Lipparini) 

https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/1732-

olordosburonorkizetaistontafotoumarkoumpotsaristomesologgiepizografismenilithografiatoul

udovicolipparinibenetia.  Δείτε και εδώ από τον ίδιο εικαστικό το ίδιο θέμα 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=108

864&Itemid=0&lang=el . Στη δεξιά πλευρά του πίνακα η γυναίκα που είναι καθιστή με την 

λευκή ενδυμασία είναι η Μεσολογγίτισσα Χρυσηίδα Καραγκελέ Μπαγιώργα. Δείτε για την 

ίδια 

https://www.wikiwand.com/el/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%C

F%83%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CF%82 (νο 6) 

7. Η Ανθούλα του διηγήματος παρουσιάζεται ως ένα άβουλο και δύστυχο πλάσμα.  Δείτε πώς 

βίωναν παιδιά και έφηβοι την πολιορκία της πόλης εδώ 

https://www.wikiwand.com/el/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%C

F%83%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CF%82 και εδώ 

https://xiromeronews.blogspot.com/2013/04/blog-post_29.html . Ποια «παιχνίδια» έπαιζαν τα 

μικρά παιδιά; Μοιάζουν με τα δικά σας; 
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Δραστηριότητες 

Συνθέστε (μετά  από τη μελέτη του διηγήματος, των γραπτών πηγών και των έργων τέχνης που σας 

δόθηκαν) ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων με τα πορίσματά σας για το ερευνώμενο θέμα, τη 

συμμετοχή των Μεσολογγιτισσών και των παιδιών στις μάχες.   

Δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης (ppt) με 7-10 διαφάνειες. Εισάγετε τις πηγές  (κείμενα και 

εικόνες) και τα βασικά στοιχεία του σχολιασμού σας, ώστε να το παρουσιάσετε στην ολομέλεια. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 60-65  λεπτά 

Επιπλέον προαιρετική δραστηριότητα: Ζωγραφίστε αντικείμενο/ σκηνή εμπνεόμενοι/ες από όσα 

μελετήσατε (εκτός χρόνου προγράμματος)  

 


