
Πορεία και Φύλλο εργασίας  (2η ομάδα)- Η πείνα  

 

Ως βασική αιτία της εξόδου παρουσιάζεται και στο διήγημα του Βλαχογιάννη η πείνα/οι κακουχίες  

Μελετήσετε για το ίδιο θέμα και τις παρακάτω μαρτυρίες. 

1. Ο Μάγερ, μετά το Συμβούλιο [που αποφάσισε την Έξοδο] σε επιστολή του γράφει: 

«Καταντήσαμε εις τοιαύτην ανάγκην, ώστε να τρεφώμεθα από τα πλέον ακάθαρτα ζώα: γάτες, 

ποντίκια και σκυλιά. Υποφέρομεν φρικτά από πείναν και από δίψαν…». 

 

2. Ο λογοτέχνης Δημήτρης Φωτιάδης γράφει: «Από τα μέσα του Φλεβάρη σε πολλά σπίτια 

έλειψε το ψωμί. Μια Μεσολογγίτισσα, Βαρβαρένα τη λέγανε, που γιατροπόρευε τον άρρωστο 

αδερφό μου Μήτρο, τέλειωσε την τροφή της και μυστικά, μαζί με δυο άλλες φαμελιές, σφάξανε 

ένα γαϊδουράκι και το φάγανε. Τους πέτυχα την ώρα που το τρώγανε. Τους ρώτησα που 

βρήκατε το κρέας και τρόμαξε η ψυχή μου άμα άκουσα πως είτανε γαϊδούρι… Μια συντροφιά 

αγωνιστές από τα Κράβαρα είχανε ένα σκύλο και κρυφά τονε σφάξανε και τον μαγείρεψαν. 

Μαθεύτηκε κι αυτό. Μέρα τη μέρα αβγάτιζε η πείνα κ’ έπεσε η πρόληψη να μην τρώνε ακάθαρτα 

κι άρχισαν πια ολοφάνερα να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια, ακόμα και να τα 

πουλάνε μια λίρα την οκά – και ποιος να πρωτοπάρει! Τρεις μέρες περάσανε και πάνε κι αυτά 

τα ζά.». 

 

3. Ο Νικόλαος Κασομούλης στα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά» γράφει: «Ο συνεργάτης του κου Γ. 

Μεσθενέα, τυπογράφου, καθήμενος εις την οικίαν μας, έσφαξεν και έφαγεν μίαν γάταν και 

έβαλεν τον ψυχογιόν του Στουρνάρη και εσκότωσεν άλλην μία. Τούτος υπέμνησεν εις τους 

άλλους και εις ολίγας ημέρας γάτα δεν έμεινεν. Ο Αγιομαυρίτης ιατρός εμαγείρευσεν τον σκύλον 

του… Οι στρατιώτες πλέον αυθαδίασαν και άρπαζαν οποιονδήποτε σκύλον ή γάτα εύρισκαν 

εις τον δρόμον. Άλογα δεν είχαν μείνει… Αρχίσαμε, περί τας 15 Μαρτίου ταις πικραλήθραις, 

χορτάρι της θάλασσας, το εβράζαμεν πέντε φοραίς έως ότου έβγαινεν η πικράδα… Εδόθησαν 

και εις τους ποντικούς, πλην ήτον ευτυχής όστις εδύνατο να πιάση έναν. Βατράχους δεν 

είχαμεν, κατά δυστυχίαν…».  

 

4. Παρακολουθήστε το video Οι γυναίκες της εξόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?v=UTHAzNGSDog κρατήστε σημειώσεις για τα ερευνώμενα 

θέματα . 

 

Δραστηριότητα  

Συντάξτε ένα κείμενο 120-150 λέξεων για τις συνέπειες και την αντιμετώπιση της πείνας από τους 

πολιορκημένους στηριγμένοι/ες στο διήγημα του Γ. Βλαχογιάννη και τις παραπάνω πηγές. Επίσης 

να αναφερθείτε στους εκφραστικούς τρόπους που ο Βλαχογιάννης κάνει αισθητή την πείνα και 

τηνκακουχία. Αποθηκεύστε το κείμενό σας σε ψηφιακή μορφή, ώστε να το παρουσιάσετε στην 

ολομέλεια. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 60 λεπτά 

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

μελητήσατε (εκτός χρόνου προγράμματος)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTHAzNGSDog

