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OΠΛΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 

Η ζωή των πολεμιστών  ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν μαθημένοι σε κακουχίες και σε εξαιρετικά 

λιτή διαβίωση. Ζούσαν με την ομάδα τους σε βουνά και λημέρια, σε μεγάλες ομάδες έως 

και χιλίων ατόμων, αλλά διατηρούσαν επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Το όπλο ήταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο του πολεμιστή 

και διακοσμούνταν πλούσια, με θέματα από τη λαϊκή 

παράδοση από την αρχαιότητα και τη Χριστιανική 

θρησκεία. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, είναι ο ισχυρός 

συναισθηματικός δεσμός που ανέπτυσσε κάθε 

αγωνιστής με το όπλο του. Το θεωρούσε πολύ 

προσωπικό αντικείμενο και η κατοχή, όπως και η 

απώλειά του, ήταν συνυφασμένη με τη βαθιά αίσθηση 

της τιμής και της ανδρείας. Μπορεί στη διάρκεια της 

κάθε εκστρατείας οι αγωνιστές να μην άλλαζαν ρούχα, 

ούτε να πλένονταν. Τα όπλα τους όμως φρόντιζαν πάντα 

να αστράφτουν.  

Πρώτη τους έγνοια μόλις ξυπνούσαν το πρωί ήταν να τα καθαρίσουν και να τα 

τακτοποιήσουν. Ο καθένας είχε το δικό του όπλο, που το τιμούσε σαν να ήταν σύντροφος, 

ή στενό συγγενικό του πρόσωπο.  

Πολλοί, μάλιστα, τα  έδιναν ονόματα από αγαπημένα τους πρόσωπα: «Κυρά Βασιλική» ήταν 

το καριοφίλι του Καραϊσκάκη, «Παπαδιά» το καριοφίλι του Διάκου, «Ασήμω» η σπάθη του 

Ανδρούτσου.  

Καρυοφύλλι Όλα τα ντουφέκια, εκτός αυτών που κρατούσαν οι τακτικοί, τα ονόμαζαν 

καριοφύλλια. Το καρυοφίλλι ήταν παλιό 

εμπροσθογεμές τουφέκι με μακριά 

κάνη. Η κάνη ήταν επιμηκής, 

κυλινδρική, σιδερένια με στόχαστρο. Τη 

σκανδάλη περιέβαλε πλατύ έλασμα. Στη χειρολαβή του όπλου υπάρχει κρίκος για το λουρί 

του όπλου. To όπλο αυτό φτιάχτηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 

Επανάσταση του 1821 και αποτελούσε ένα απο τα σημαντικότερα όπλα του αγώνα. 



Πιστόλες. Η πιστόλα ήταν ένα κοντόκανο όπλο, μονόκανες ή δίκανες. Η δίκανη πιστόλα 

ονομαζόταν και διμούτσουνη. Συνήθως 

ήταν ασημένιες επίχρυσες πιστόλες, μήκους 

58 εκατοστών. Τα όπλα αυτά ήταν πάντα 

στολισμένα με αχιβάδες, κανόνια και φυτά. 

 

Σπάθα. Την  κρεμούσαν οι αγωνιστές στην 

αριστερή πλευρά τους και αποτελούσαν το 

βασικό επιθετικό όπλο τους. Χαρακτηριστική 

είναι η «Ασήμω», η σπάθα του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου. 

Σπάθη με πριονωτή λάμα περσικού τύπου του 

Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά), 

ανηψιού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και 

πρωτεργάτη της πρώτης μεγάλης νίκης του 

ελληνικού αγώνα ανεξαρτησίας στη μάχη του 

Βαλτετσίου. 

 

 

 

 

 

 

Πάλα (σπάθα) του Nικολάου Πετιμεζά (1790-1865). Συμμετείχε στις μάχες του Λεβιδίου (15 Aπριλίου 1821) και της 

Tριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), στο πλευρό του Θεόδωρου Kολοκοτρώνη, καθώς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

της Aττικής με τον Γεώργιο Kαραϊσκάκη (1827). Mήκος 0,84 μ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

https://www.militaire.gr/wp-content/uploads/2016/03/2-1.jpg


Γιαταγάνι. Ήταν μεγάλο μαχαίρι αγαπητό όπλο 

των γενναίων που χρησιμοποιούνταν κυρίως για 

γιουρούσια, καθώς και γρήγορες επιθέσεις. 

Κρεμόταν απο το σελάχι. Ήταν απο το πιο γερά και 

ανθεκτικά όπλα. 

 

 

 

Γιαταγάνι του Kρητικού οπλαρχηγού Iωάννη Δασκαλογιάννη (1730-1771), ο οποίος 

οργάνωσε την επανάσταση στην Κρήτη κατά την περίοδο των Ορλωφικών. Η εξέγερση 

ξεκίνησε στα Σφακιά το 1770 και επεκτάθηκε σε όλο το νησί. Θανατώθηκε μαρτυρικά από 

τους Τούρκους στις 17 Ιουνίου 1771. Μήκος 0,75 μ.  

Τρομπόνι. Όπλο των Ελλήνων ναυτικών 

Τρομπόνι λέγεται το όπλο διασποράς με κάνη σε 

σχήμα χοάνης, χρησίμευε σε πλοία ή σε 

φρούρια, όπου δεν ενδιέφερε η σκόπευση του 

αντιπάλου αλλά η διασπορά πολλαπλών 

βλημάτων σε κοντινή απόσταση.  

 

Το χαρμπί ήταν εξάρτημα καθαρισμού και γόμωσης των πυροβόλων όπλων, τρόχισμα των 

μαχαιριών αλλά χρησίμευε και σαν 

σουβλί για ψήσιμο και κατανάλωση 

τροφής. 

 



Το σελάχι είναι ένα είδος πλατιάς ζώνης με χωρίσματα, μέσα στο οποίο τοποθετούσαν τις                             

πιστόλες, το γιαταγάνι και το χαρμπί. 

 

 

Μαχαίρια διαφόρων τύπων που χρησίμευαν τόσο 

στον πόλεμο όσο και στη διαβίωση. 

 

 

 

Παλάσκα (φυσιγγιοθήκη) .Περιείχε τις χαρτούτσες, έτοιμα φυσίγγια γεμισμένα με μπαρούτι 

και βόλια. 

 

 

 

 

Eπίχρυση παλάσκα, με παράσταση της 

αναγεννημένης Eλλάδας, η οποία 

εικονίζεται ως θεά Aθηνά. Aνήκε στο 

στρατηγό Aλέξιο Bλαχόπουλο που 

πρωτοστάτησε στην εξέγερση της 

Δυτικής Στερεάς Eλλάδας και 

διακρίθηκε στη μάχη του Πέτα  Ύψος 

0,12 μ. (ΓΕ 6173)  



Μεδουλάρι. Μικρό δοχείο κρεμασμένο από λεπτές αλυσίδες περιείχε 

λιπαντικές ουσίες για τη συντήρηση των όπλων. 

Άλλες φορές κρεμόταν από τη μέση, στερεωμένο 

στο σελάχι ή το ζωνάρι, συνήθως στην αριστερή 

πλευρά. 

Μπαρουτοθήκες. Αντικείμενα με στόμιο μικρό. Τα χρησιμοποιούσε ο 

πολεμιστής για να ρίχνει δόσεις μπαρουτιού . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολεμική εξάρτηση Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
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