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Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ

'Η Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, βρίσκεται στα βορειονατολικά τής 
Θεσσαλονίκης και σέ απόσταση 26 χιλιομέτρων, Άπο το Λαγκαδά απέχει 6 
χιλιόμετρα. Είναι χτισμένη στα ριζά τών αντερεισμάτων τοΰ βουνού Βερτί- 
σκος. Κάτω από το χωριό απλώνεται ο πλούσιος κάμπος του, πού φτάνει 
ώς τή λίμνη τού 'Αγίου Βασιλείου. 'Η Μπαλάφτσα είναι κεφαλοχώρι. 
Έχει 2.000 κατοίκους, πού ασχολούνται ολοι με τή γεωργία. 'Ο πληθυ
σμός της είναι μισοι ιθαγενείς καί μισοι πρόσφυγες από τον Πόντο.

"Εξι χρόνια υπηρετώ στο Κολχικό ως εκπαιδευτικός. Πρόσεξα καί τα 
δυο στοιχεία. TÒ ποντιακό στοιχείο, μέ τό βαθύ τοπικιστικό πνεύμα, κρατεί 
μέ πείσμα τό γλωσσικό του ιδίωμα, τα τραγούδια κα'ι τα ήθη καί τα έθιμά 
του. Μόνο ένα πράγμα δεν κρατεί. Τή φορεσιά του. Οί ντόπιοι, συνεσταλ
μένοι κάπως, είναι επιφυλακτικοί στις εκδηλώσεις τών εθίμων τους. Καί τα 
δυο στοιχεία είναι αξιοπρόσεκτα. Ήρθα σε επαφή μαζί τους, τούς πλησίασα 
καί τούς αγάπησα. ’Ήθελα να τούς μελετήσω σ’ δλες τίς εκδηλώσεις τους. 
Καί από τή μελέτη αυτή βγαίνει τούτη ή εργασία, πού είναι για τή φορε
σιά τών ντόπιων.

Τό πρώτο στοιχείο, πού χτυπά στα μάτια τού ξένου, όταν επισκεφτεΐ 
τή Μπαλάφτσα, είναι ή φορεσιά πού φορούν 4 - 5 γέροι καί άλλες τόσες 
γριές. Τούς βλέπεις να γυρνούν στούς δρόμους αργά αργά, άπομεινάρια μι
ας ζωής πού βασίλεψε. ’Αξίζει αλήθεια να πλησιάσει κανείς αυτές τίς γερα- 
σμένες μορφές, τις σκαμμένες καί σκεβραιμένες από τό χρόνο καί τό μόχθο 
τοΰ κάμπου. Αυτοί οί γέροι αξίζουν κάθε έπαινο, γιατί παρ’ δλους τούς 
εξευρωπαϊσμούς τών νέων στή φορεσιά αυτοί εξακολουθούν ν’ αντιστέκον
ται πεισματικά. ’Έτσι τούς βλέπεις να φορούν μέ καμάρι τήν παλιά τους 
άρμάτα. Αυτή τή φορεσιά τών δέκα γερόντων, πού παλιότερα ήταν φορε
σιά δλης τής Μπαλάφτσας, θά δούμε.

Α' ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

1. Τό μπενεβρέκι.

Είναι τό σημερινό παντελόνι. Γίνεται από μάλλινο ύφασμα, ύφασμέ-
28
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να στον αργαλειό. Γίνεται και 
δες», οί έχοΰμενοι τοϋ 
χωριού. Γίνεται. a&à or 
χτώ φύλλα, έτσι που να 
σχηματίζει κάτω σέλλα 
(θύλακα), πού στο βάδι
σμα χτυπάει δεξιά καί 
αριστερά. Στη μέση 
σφίγγει σουρώνοντας μέ 
κορδόνι. Στη Βλάστη 
τής Δυτικής Μακεδονί
ας, στα χωριά τής Πίν
δου 1 καί τής Ηπεί
ρου αντί για μπενεβρέ- 
κι φορούν τα μαύρα καί

από τσόχα καί r» φορβή» al. «τοορμπατζή-

Μπενεβρέκι

άσπρα σαλβάρια.

2. Τό έλέκ (γελέκο).

Πάνω από τό πουκάμισο, πού είναι 
βαμβακερό καί ΰφασμένο στον αργαλειό, 
φορούν τό έλέκ. Γίνεται από αλατζά.
Κουμπώνει καί αυτό σταυρωτά. Είναι 
άσταρωμένο καί γαϊτανωμένο μέ μαύρο 
γαϊτάνι. “Εχει δυο τσέπες. Οί τσορμπα- 
τζήδες τό φτιάχνουν από τσόχα. Είναι 
χωρίς μανίκια. Τό έλέκ τό φορούν συνή
θως τό καλοκαίρι. To'χειμώνα στη θέση 
του φορούν τό ντουλαμά.

3. *Ο ντουλαμάς.

Γίνεται από υφαντό χρωματιστό ύφασμα Τα χρώματα είναι ρίγες - 
ρίγες. Τα συνηθέστερα είναι τό κίτρινο καί τό βυσσινί. Τό ύφασμα αυτό 
λέγεται «αλατζάς». Λέξις τουρκική, πού θά πή ποικιλόχρωμο. Τον αλατζά 
τον υφαίνουν οί γυναίκες στον αργαλειό. Ό ντουλαμάς φτάνει ως τή μέση 
καί τον φορούν τό χειμώνα πάνω από τό πουκάμισο στη θέση τού έλέκ. 
’Έχει μανίκια σχιστά στίς άκρες καί κουμπώνει σταυρωτά. Είναι άσταρω- 
μένος καί γαϊτανωμένος μέ μαύρα γαϊτάνια. ’Έχει καί δυο τσέπες. *0 ντου-

1 A. i. Κεραμοπούλλου, Ή φουστανέλλα. Λαογραφία, ιόμ. ΙΕ', 
σελ. 238.

Έλέκ (γελέκο)
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Ντουλαμάς

λαμάς γίνεται μέ πέντε φύλλα. ΟΙ τσορμπατζήδες τον φτιάχνουν από τσόχα.

Ντουλαμά φορούν οΐ Βλάχοι τής Πίνδου, τής Βλάστης1 καί οι Ζαγο- 
ρίσιοι 2 τής ’Ηπείρου.

4. Τό κουντό rj λιμπαντές.

Τό κουντό ή λιμπαντές φορειέται πάνω από τον ντουλαμά ή τό γελέ
κο. Γίνεται από «γρίζο»3 ύφασμα, σιαγιάκι. Γίνεται κ'ι από τσόχα, δταν 
ή ολη φορεσιά είναι τσόχινη. Τό κουντό φτάνει ώς τή μέση καί σκεπάζει

Κουντό ή λιμπαντές

τό ζωνάρι. ’Έχει μανίκια καί είναι γαϊτανωμένα μέ διπλές σειρές γαϊτάνια. 
’Εάν ό ντουλαμάς έχει δυο σειρές γαϊτάνια, τό κουντό έχει τέσσερες. Είναι 
αστάρωτο καί μπροστά ανοιχτό.

1 Α. Δ. Κεραμοπούλλου, ενθ’ άν.
’Κώστα Π. Λαζαρίδη, Στοιχεία γιά τα παλαιό ζαγορίσια φο

ρέματα. ’Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Γ', σελ. 965. Τ ο ΰ ίδιου, Οί προικοδοσίες 
στο Ζαγόρι, στά παληά τά χρόνια. ’Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Α', σελ. 689.

’ Τό «γρίζο» είναι μάλλινο ύφασμα υφαντό καί χτυπημένο στή νεροτριβιά.
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5. Tà κονξούφια.
Τα παλιά χρόνια φο;οΰσαν καί τα κουζοΰφια. Δέρματα προβάτου, τε

χνικά συναρμολογημένα, τα έφτιαχναν σακκάκι μέ μανίκια. Πρώτα τα δέρμα
τα έπρεπε νά κατεργαστούν κάπως. Τά αλάτιζαν, για να μην πέφτει ή τρίχα, 

τα τέντωναν καί μετά έκαναν τή συναρμολόγηση.

6. Τό κουπαράν.
Είναι τό σημερινό παλτό. Γίνεται από γρί- 

ζο ή τσόχα. ’Από μέσα είναι γουναρισμένο μέ 
πρόβειο δέρμα. Τά πέτα καί ό γιακάς είναι 
γουναρισμένα από καλή γούνα. Στις άκρες είναι 
γαϊτανωμένο. ’Έχει πέντε κουμπιά σέ δυο σει
ρές. Τό κουπαράν τό φορούνε μετά την παντρειά.

7. Τό ζοννάρι.
Στη μέση ζώνουν τό ζωνάρι, πού έχει φάρ

δος 40 πόντους καί μάκρος 4 - 5 μέτρα. Στις 
άκρες έχει κρόσσια.

8. Οί κάλτσες καί τά παπούτσια.
Οι κάλτσες είναι μάλλινες, άσπρες'ή ριγω

τές μέ χρώματα.
Τά παπούτσια είναι 

μαύρα καί κλειστά μπροστά.
’Από την περιγραφή πού κά
ναμε καί τις εικόνες πού πα
ραθέσαμε φαίνεται δτι ή αν
δρική φορεσιά τής Μπαλάφ- 
τσας δεν έχει τίποτε τό φαν- 
ταχτερό. Καμιά τάση γιά ε
πίδειξη. Είναι γινομένη γιά 
νά ταιριάζει στις πραχτικές 
ανάγκες τών ανθρώπων. Ποιές 
συνθήκες επέβαλαν αυτή τή 
φορεσιά δεν είναι δυνατόν 
νά κατθορισθούν. Τό κλίμα, 
τό έδαφος, τό επάγγελμα ;
Είναι άγνωστο. Θά μπορού
σαμε νά επιφέρουμε κρίσεις
καί νά βγάλουμε συμπερα- Μπαλαφτσινός χιο- 

r * ρις κουπαραν

Κουπαράν

Μπαλαφτσινός μέ 
κουπαράν
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σματα, εάν είχαν μελετηθή δλες οί φορεσιές τής Ελλάδος καί είχαμε έναν 
μεγάλο χάρτη ενδυμασιών.

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ

1. Τό πουκάμισο.

Γίνεται από βαμβάκι ύφασμένο στον αργαλειό. Στο πλάϊ έχει ρίγες, 
πού λέγονται «εκινάρια». Τα έκινάρια είναι από μετάξι ή νήμα.

Πουκάμισο.

Ή τραχηλιά καί οί άκρες των μανικιών είναι κεντημένα μέ «κινέ- 
δες», μύτες από μετάξινη κλωστή. Τό πουκάμισο φτάνει μέχρι τον αστρά
γαλο κάτω.

2. Τό άντιρί,1

Πάνω από τό πουκάμισο φορούν τό άντιρί. Γίνεται από αλατζά. Τό 
άντιρί είναι βαμβακωτό, δηλαδή από μέσα έχει βαμβάκι μαζωμένο μέ τό ύ
φασμα σέ μικρά τετράγωνα, δπως τό πάπλωμα.

Τό υγρό κλίμα επέβαλλε αυτή τήν κατασκευή τού άντιριού, για να 
κρατή τό σώμα θερμό. Στο στήθος τό άντιρί αφήνει άνοιγμα, πού καλύ
πτει ό πιτσιές. ’Από τή μέση καί κάτω φαρδαίνει τόσο, ώστε να διπλώνει. 
Κάτω αφήνει μια παλάμη από τό πουκάμισο, για να φαίνεται.

1 Φ. Κουκουλ έ, Περί βυζαντινών τινων φορεμάτων. Έπετηρίς τής Εται
ρείας Βυζαντινών σπουδών, 4 (1927), σελ. 89 - 92.
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Άντιρί βρίσκομε καί στή γιαννιώτικη 1 φορεσιά. Μέ τή διαφορά 
δτι σ’ αυτή είναι τελείως λευκό.
^ _ Μετά τήν απελευθέρωση τοΰ 1912

Τ
 παράτησαν το άντιρί καί στή θέση του

φοροΰν τή φούατα. Ή φούστα γίνεται 
από μάλλινο κόκκινο ύφασμα. Καί γίνε
ται μέ εξι φύλλα. Στον ποδόγυρο είναι 
κεντηνένη. Πάνω από τή φούστα φοροΰν 
το φουστάνι, που γίνεται από αλατζά ή 
από άλλα υφάσματα. TÒ φουστάνι γίνε
ται μέ εφτά φύλλα καί στή μέση είναι 

Ανΐιρι·· μέ μεγάλη σούρα. Στήν τραχηλιά το κεν
τούν μέ σειρήτια.

Πουδιά.

3. Ή πουδιά.

Πάνω από τό φουστάνι ή το άντιρί 
δένουν τήν πουδιά, πού είναι υφαντή 
για τό σπίτι μέσα. Για έξω είναι κεν
τημένη μέ μετάξια καί δαντελλωμένη στο 
κάτω μέρος.2

4. Τό κουντό τ) λιμπαντές.

Κουντό ή λιμπαντές.

Γίνεται από μαΰρο γρίζο. Εί
ναι δπως καί τό ανδρικό, μέ μανί
κια καί γαϊτανωμένο. Λιμπαντέ 
φορούσαν στο Ζαγόρι 3 τής ’Ηπεί
ρου καί στο Πήλιο.4

1 ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, ’Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. ‘Ηπειρω
τικά Χρονικά, έτος Ε', σελ. 2Β3 - 264.

2 Αυτή ή ποδιά, ή επίσημη, οτό Λαγκαδά λέγεται οτόφα.
3 Κώστα Π. Λαζαρίδη, "Οπου καί πιο πάνω.
4 Κ ί τ σ ο υ Α. Μάκρη, Πηλιορείτικες φορεσιές. Βόλος 1949,
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5. 'Ο τζιονπές.

Πάνω από το λιμπαντέ φοροΰν τον 
τζιουπέ. Γίνεται καί αυτός από γρίζο καί 
έ'χει έξι φύλλα. ’Έχει καί δυο λοξές τσέ
πες κεντημένες γύρω - γΰρω στη σχισμή. 
'Ο τζιουπές είναι χωρίς μανίκια καί γαϊ- 
τανωμένος μέ έξι σειρές γαϊτάνια κίτρι
να στίς νέες καί μαΰρα στις γριές. Στη 
μέση κουμπώνει μέ μια κόπτσα. Ό τζιου- 
πές αφήνει μια παλάμη από τό άντιρί, για 
να φαίνεται.

Στο Πήλιο 1 τον φορούσαν μόνο 
οί άντρες.

Τζιουπές.

6. ‘Η σκονρτέλλα.

Παλτό πολυτελείας από μαύρη τσόχα. 
’Από μέσα είναι γουναρισμένο μέ πρόβειο 
δέρμα. Ό γιακάς καί τά πέτα είται μέ γούνα 
από σαμούρι. ‘Η σκουρτέλλα φτάνει ως τά γό
νατα κάτω. Ή λωρίδα αυτή είναι φοδραρισμέ- 
νη μέ κόκκινο ύφασμα. Καί τά μανίκια κάτω 
στον καρπό είναι φοδραρισμένα από μέσα μέ 
κόκκινο ύφασμα. "Οταν σκυφτεί ή γυναίκα ή 
άνασηκώνει τά μανίκια, ή κόκκινη φόδρα πρέ
πει να φαίνεται.

Τή σκουρτέλλα τη φοροΰν τις γιορτές καί 
τίς επίσημες ήμέρες. Είναι δώρο τοϋ γαμπρού 
καί τό φοροΰν μόνο οί παντρεμένες.

Σκουρτέλλα.

1 Κ ί X σ ο υ Α. Μάκρη, πιο πάνα).
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7. 'Ο ηιταιές.

Είναι ένα κομμάτι παννί τετράγωνο από άσπρο χάσε. Δένεται πάνω 
στο λαιμό μέ λουρίδες καί σκεπάζει το στήθος, πού αφήνει ακάλυπτο το άν- 
τιρί. Στα κορίτσια δ πιτσιές είναι κεντημένος.

Τα κορίτσια, μόλις άρραβωνιάζονταν, φορούσαν καί τά γκιρτάνια, πε
ριδέραια από ασήμι. ’Από τά γκιρτάνια κρέμεται καί ή αρμάθα με τά 
φλουριά, πού πέφτουν πάνω στον πιτσιέ. Τά γκιρτάνια καί ή αρμάθα μέ 
τά φλουριά ήταν δώρο τού γαμπρού καί φορειούνταν ως τά 40 - 45 χρόνια.

8. Τό ζουνάρι.

Στη μέση τύλιγαν τό ζουνάρι, πού ήταν μεταξωτό καί μέ κρόσσια 
στις άκρες-

Πάνω στο ζουνάρι φορούσαν τό κουλάν, αργυρή ζώνη, δώρο κι’ 
αυτή τού γαμπρού.

9. Τό σιαμί.

Στο κεφάλι φορούσαν κόκκινο φέσι χωρίς φούντα. Τό φέσι τό τύ
λιγαν μέ μαύρο τσεμπέρι, σιαμί τό έλεγαν, έτσι πού μόνο ή κορυφή του νά 
ξεχωρίζει. Τό σιαμί είχε κρόσσια καί άνθη. ’Έπιανε κάτω τό σιαγόνι καί 
δένονταν στήν κορυφή τού φεσιού. Τά μαλλιά τής κεφαλής ή χύνονταν πλε
ξούδες στους ώμους ή οί πλεξούδες ζώνονταν στο κεφάλι, πάνω από τό 
σιαμί.

Καί ή γυναικεία φορεσιά είναι άπλή, γιά να ανταποκρίνεται στις πρα- 
χτικές ανάγκες τής ζωής.

'Ορισμένα κομμάτια τής Μπαλαφτσινής φορεσιάς, όπως τό άντιρί, 
τό κουντό ή λιμπαντές καί τό πουκάμισο, ομοιάζουν τήν ήπειρωτική 
φορεσιά.

ΝΙΚΟΣ Β. ΚΟΣΜΑΣ

Σ η μ.— Στήν εργασία αυτή μέ βοήθησαν οί Μπαλαψτσινοί Σωτήρης Μάλα- 
μας καί Θανάσης Σκάρας, τούς οποίους ευχαριστώ καί από δώ.
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