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Κείμενο 1 

Οι παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Περιεχομένου 

Το κείμενο, δημοσιευμένο την 1. 5.2020, προέρχεται από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης: hCps://www.ekt.gr/el/news/23880. 

Κανένα κομμάτι της υλικής λαϊκής παράδοσης δεν μας είναι πιο προσφιλές από ό,τι οι 

ελληνικές τοπικές φορεσιές. Τις έχουμε δει φορεμένες σε γλέντια στο χωριό, 

φυλαγμένες σε μπαούλα ως ενθύμιο, κρεμασμένες σε προθήκες μουσείων. 

Χρωματιστές, πλουμιστές, χειροποίητες και ολόμαλλες, μάς συνδέουν με τις γενιές 

προγόνων μας που τις κέντησαν και τις φόρεσαν. Στον συσσωρευτή πολιτιστικού 

περιεχομένου Search Culture. gr, που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKΤ), μπορείτε να εξερευνήσετε 

εκατοντάδες φορεσιές από όλη την Ελλάδα και ίσως να εντοπίσετε φορεσιές από τον 

ιδιαίτερο τόπο καταγωγής σας. 

Στην παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα κάθε φορεσιά «κουβαλάει» μηνύματα για 

την κοινωνική θέση ενός ατόμου, κυρίως της γυναίκας. Ως ένα σύνθετο σημειολογικό 

πορτρέτο, το οποίο ερμηνεύεται από μέλη της τοπικής κοινότητας, η φορεσιά 

καταδεικνύει αν μια γυναίκα είναι ελεύθερη ή παντρεμένη, αν είναι νεόνυμφη, αν έχει 

κάνει παιδιά ή είναι χήρα. Ένα παράδειγμα αυτής της πολύπλοκης σημειολογίας είναι 

τα περισσότερα από 40 μοτίβα που κοσμούν τις θρακιώτικες σαρακατσάνικες 

φορεσιές. Συνδυασμοί αυτών των μοτίβων δείχνουν όχι μόνο τον τόπο προέλευσης, 

αλλά και την κοινωνική θέση, το επάγγελμα και τη λεπτομερή οικογενειακή κατάσταση 

ενός ατόμου, ιδίως των γυναικών. 

Ειδικά οι γαμήλιες γυναικείες φορεσιές, οι οποίες είναι και η πλειοψηφία όσων 

διασώζονται, στόχο είχαν να υπογραμμίσουν την ευμάρεια και την κοινωνική θέση της 

οικογένειας της νύφης. Η γαμήλια φορεσιά σχεδιαζόταν με λεπτομέρεια και η 

υλοποίησή της κρατούσε μήνες, με αποτέλεσμα μια σημειολογική αφθονία 

μηνυμάτων, η οποία εκφραζόταν με κοσμήματα και χρώματα, κεντίδια, διακοσμητικά 

στοιχεία και διαστρωμάτωση υφασμάτων και υφών. Το ένα χαρακτηριστικό που είχαν 

κοινό από όποια περιοχή της Ελλάδας και να προέρχονταν οι γαμήλιες φορεσιές ήταν 

η υπερβολή: κοσμήματα και πολύπλοκα στολίδια κάλυπταν όλο το σώμα της νύφης, 

κάνοντας τη φορεσιά ιδιαίτερα βαριά, πάνω από 30 κιλά. 

https://www.ekt.gr/el/news/23880


Κείμενο 2 

Δημοτικό, Της Λιογέννητης (απόσπασμα) 

Το απόσπασμα προέρχεται από το δημοτικό τραγούδι «της Λιογέννητης», Νικόλαος Πολίτης, 

«Δημοτικά τραγούδια, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού», εκδ. Πελεκάνος. 

Ο Κωσταντής ο ομορφονιός, ο μικροκωσταντίνος 

μια μέρα θέλησε να βγει να λαγοκυνηγήση, 

και διάβαινε καμαρωτός απ' την πλατειά τη ρούγα. 

Εκεί είδε τη Λιογέννητη με τετρακόσιαις σκλάβαις. 

Σε κρεμεζιά τριανταφυλλιά ήταν ακουμπισμένη, 

κ' είχε τα φρύδια τορνευτά, τα μάτια σα ζαφείρι, 

και ‘ς το μικρό το δάχτυλο είχε το δαχτυλίδι, 

καλλιά λαμπε το δάχτυλο παρά το δαχτυλίδι. 

Ωσάν την είδ' ο Κωσταντής, αφήνει το κυνήγι. 

Κινάει να πάει ΄ς το σπίτι του σα μήλο μαραμμένος. […] 

 «Μάννα, ψυχή, μάννα, καρδιά, μάννα και το κεφάλι. 

Μάννα, θολά είναι τα βουνά και θαμπερό  το σπίτι». 1

-Γιε μου, καλά είναι τα βουνά και θαμπερό το σπίτι, 

μα συ κορίτσι ν’αγαπάς κ' εκείνη δεν το ξέρει. 

-Μάννα, την κόρη που είδα γω, άλλος να μη την πάρη. 

Στείλε να κράξης άρχοντες και μητροπολιτάδες 

να παν να κάμουν προξενειά, γυναίκα να την πάρω.[…] 

Εμπαίνουν τότε οι άρχοντες κ' οι μητροπολιτάδες, 

και την ευρίσκουν κ' έπλεγε τ' ολόχρυσο γαϊτάνι. 

Καθώς τους είδε η λυγερή επροσηκώθηκέ τους. 

«Καλώς ήρθαν οι άρχοντες κ' οι μητροπολιτάδες, 

φάτε και πιέτε, γέροντες, κ' εγώ ‘ς τον ορισμό σας». 

-Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. 

Προξενητάδες είμαστε κ' ήρθαμε να σου πούμε, 

ο Κωσταντής μας έστειλε, τ’ όμορφο παλικάρι, 

αν είναι θέλημα θεού, γυναίκα να σε πάρη. 

Σαν τ' άκουσε η Λιογέννητη νεχτύπησε τα γέλοια. 

«Για πήτε του του Κωσταντή, του μοσκαναθρεμμένου, 
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δε θέλω τον, δεν χρήζω  τον, δεν καταδέχομαί τον». 2

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να επαληθεύσεις ή να διαψεύσεις, με βάση το Κείμενο 1, τις παρακάτω προτάσεις, 

γράφοντας στο φύλλο σου δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος.  

α. Οι φορεσιές συνιστούν το πιο αγαπητό στοιχείο της υλικής λαϊκής παράδοσης. 

β. Η φορεσιά λειτουργεί ως κώδικας που μεταδίδει πληροφορίες για την κοινωνική 

ταυτότητα της γυναίκας που την φορά. 

γ. Οι ανδρικές φορεσιές δεν μεταδίδουν πληροφορίες για τους κατόχους τους. 

δ. Στη γαμήλια φορεσιά συναντούμε μια πληθώρα συμβόλων. 

ε. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών γαμήλιων φορεσιών είναι ο συντηρητισμός 

τους, καθώς κάλυπταν όλο το γυναικείο σώμα. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να περιγράψεις με συντομία πώς η επανάληψη οργανώνει τη συνοχή των νοημάτων στην 

τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1.  

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Ο συντάκτης επιλέγει διαφορετικό ρηματικό πρόσωπο στην αρχή και στο τέλος της πρώτης 

παραγράφου. Να εντοπίσεις τις συγκεκριμένες επιλογές (μονάδες 5) και να εξηγήσεις πώς η 

εναλλαγή των ρηματικών προσώπων συνδέεται με την πρόθεση του συντάκτη (μονάδες 10).  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Πώς παρουσιάζεται η Λιογέννητη στο συγκεκριμένο απόσπασμα; Ανταποκρίνεται, κατά τη 

γνώμη σου, στο στερεότυπο της γυναίκας της εποχής της; Να τεκμηριώσεις την απάντησή 

σου με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο (100-150 λέξεις). 

Μονάδες 15
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