
Φορεσιά και αρματωσιά των αγωνιστών του 1821 

 

 

Η Φορεσιά των Ελλήνων αγωνιστών είχε αρκετές διαφορές αλλά 

και πολλές ομοιότητες. 

Ξεκινώντας από το κεφάλι, συναντάμε  

• το μαύρο μαντήλι των φτωχών αγωνιστών,  

• το κόκκινο φέσι,  

• το τουρλωτό φέσι,  

• τη μανδηλοδεσιά,  

• την κασπαστή (μεταξωτό μαντήλι),  

• το χρυσοκέντητο πόσι και  

• τη σερβέτα. 



 

Η Φουστανέλα, που πήρε το όνομά της από την πόλη Φουστάτ 

της Αιγύπτου και έβγαζε το φουιστάν, ήταν ένδυμα των 

αρβανιτάδων που καθιερώθηκε στην πελοπόννησο και στην 

υπόλοιπη περιοχή. Η φουστανέλα ήταν κοντή στην περιοχή της 

Ρούμελης αλλά την κοντή φορούσαν και τα παλικάρια και ήταν 

πιο ελαφριά. 

Η μακριά φουστανέλα συναντάται στο Μωριά, τη φορούσαν οι 

καπεταναίοι και οι γέροντες. 

Η κορμοφανέλα φοριόταν κατάσαρκα και στην άκρη είχε 

κεντίδια. 

Το πουκάμισο φοριόταν πάντα ανοιχτό μπροστά χειμώνα – 

καλοκαίρι. 

Το γιλέκο ή γιλέκι ήταν ανοιχτό και σταυρωτό. Η καλή φορεσιά 

είχε 3 γιλέκια :το κουμπωτό, τη φέρμελη που φοριόταν 

προαιρετικά και το φερμελωτό γιλέκο. 

Οι βλαχόκαλτσες ήταν άσπρες μακριές από τραγόμαλλο. 

Τα τύρκια ήταν από μαύρη ή κόκκινη τσόχα σαν γκέτες. 

Η ποδέμη ήταν τα  τσαρούχια χωρίς φούντα. 

Στο κρύο φορούσαν τη Φλοκάτα ή Κάπα. Στην Πελοπόννησο 

φορούσαν τον Ντουλαμά σε κόκκινο χρώμα. 

Το σελάχι το έζωναν στη μέση, ήταν από κόκκινη ή μαύρη τσόχα 

σε φύλλα για να δημιουργούνται θήκες. Στις θήκες έβαζαν το 

ασημένιο τάσι για νερό, το τσαγκαροσούβλι για να μπαλώνουν τα 



τα τσαρούχια, την «ώρα» το ρολόι, το ασημένιο καλαμάρι οι 

γραμματιζούμενοι και το παντσεχρί που ήταν αντίδοτο για το 

δηλητήριο. 

Επίσης φορούσαν πολλά Στολίδια. 

 

 

 

Τα Άρματα ήταν συνήθως  

• Οι δίδυμες κουμπούρες 

• Το χαρμπί ή οβελός , μια βέργα που βοηθούσε στα 

γεμίσματα 

• Το γιαταγάνι, μαχαίρι μισό μέτρο από ατσάλι 

• Το μπελ χατζάρι, το δίκοπο μαχαίρι 

• Το τσεκούρι, το φέρανε κυρίως οι καπεταναίοι 

• Το τοπούζι, μια στραταρχική ράβδο 



• Τη σπάθα ή πάλα 

• Και τα καριοφίλια, τα ντουφέκια που είχαν πολλές 

ονομασίες. 
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