
Πορεία και Φύλλο εργασίας  (4η ομάδα)_Οι αντροντυμένες  

 

Μελετήστε και κρατήστε σημειώσεις για τα επιμέρους ερωτήματα. 

1. Εντοπίστε στο διήγημα και καταγράψτε τις φράσεις για τη στολή που φόρεσε η χήρα κατά την 

Έξοδο. Πώς τη χαρακτηρίζει ο Γ. Βλαχογιάννης;  

2. Διαβάστε το σημείωμα του συγγραφέα για το διήγημα, κυρίως τις αναφορές στις αντροντυμένες 

Μεσολογγίτισσες. Συνδυάστε το με ό,τι αναφέρεται στο site 

https://www.wikiwand.com/el/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%83

%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CF%82 για την Τασούλα Γυφτογιάννη (νο 5). Ποιο παράδειγμα 

φέρνει ο συγγραφέας για το θέμα; Τι είδους πηγή είναι αυτή που καταγράφει; (πρωτογενής-

δευτερογενής/ γραπτή –προφορική). Ποια είναι η αξία της;  

3. Δείτε μια φωτογραφία του 20ου αιώνα (1937). Εικονίζονται Μεσολογγίτισσες κοπέλες. 

https://i.pinimg.com/originals/28/b6/4a/28b64a2b3e9274638d2d5a067440df7b.jpg. Τι φοράνε; Ποια 

ξεχωρίζει λόγω της ενδυμασίας της; 

4. Κάθε χρόνο, το Σαββατοκύριακο Λαζάρου-Βαΐων, πραγματοποιούνται οι γιορτές Εξόδου, στην Ιερά 

πόλη του Μεσολογγίου. Χαρακτηριστική η πομπή με παραδοσιακές φορεσιές και άρματα. Δείτε ένα 

σχετικό video, από τις γιορτές του 2019, προσέχοντας ιδιαίτερα τις γυναικείες παρουσίες  

https://www.youtube.com/watch?v=cjp6Ob-sxkI . Η μουσική επένδυση είναι σε στίχους του 

Σολωμού από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.  Έχετε παρακολουθήσει ή πάρει μέρος σε αυτή; 

Ποια συναισθήματα σας γεννά η πομπή και οι φορεσιές;  

Δραστηριότητα 

Σε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων στηριγμένοι/ες στα επιμέρους στοιχεία και ερωτήματα αιτιολογήστε 

γιατί αντροντύθηκαν οι Μεσολογγίτισσες στην Έξοδο και οι νεότερες τα κατοπινά χρόνια. Επιλέξτε για την 

παρουσίαση στην ολομέλεια ένα αρχείο ppt  ή word με τα πορίσματά σας. 

Εναλλακτικά: 1.Υποθέστε ότι είστε η χήρα ή η Ανθούλα του κειμένου μπροστά στη στολή και τα αρματα. 

Καταγράψτε συνεργατικά  ένα κείμενο μονολόγου για την καθεμιά τους με θεματική τις αποφάσεις, τα 

συναισθήματα, τις προσδοκίες τους. Μοιράστε ρόλους σεναριογράφου, σκηνοθέτη και ηθοποιών για τη 

δραματοποιημένη παρουσίαση του. 

2. Υποθέστε ότι παίρνετε μέρος στην πομπή που πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στις γιορτές Εξόδου. 

Δημοσιογράφος από κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας σας παίρνει συνέντευξη για τη στολή που φοράτε και τα 

συναισθήματά σας από τη συμμετοχή σας. Μοιράστε σχετικούς ρόλους.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 60-65 λεπτά 

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

(εκτός χρόνου προγράμματος)  
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