
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ
«Ούτοι προ της επαναστάσεως εκατοικούσαν εις την Ύδραν και εμπορεύοντο εκει, έλαβον 
δε την ιδέαν να ετοιμάζουν την πυρίτιδα, και προς τούτο κατ΄ αρχάς έκαμαν μύλους εις την 
Δημητσάναν , όπου εκουβαλούσαν την αναγκαίαν ύλην. Εις ταύτην δε την εργασίαν 
ενησχολείτο ο Σπύρος , ο δε Νικολής υπήρξεν εις εκ των συνεταίρων του Αντώνη 
Οικονόμου Υδραίου, και συνέδραμε πολύ τούτον δια να επαναστατήση τον τόπον κατά των 
οικοκυραίων. Διαλυθύσεις δε κατόπιν της εσωτερικής ταύτης ανησυχίας της Ύδρας , ο 
Νικολής επέρασεν εις το Άργος , και συνεπολιόρκει μετά της γενναίας Μπουμπουλίνας και 
των λοιπών Σπετσιωτών το Ναύπλιον. Πρώτος αυτός εσύστησεν την λεγομένην 
Καγκελαρίαν του Άργους. Μετά δε την άλωσιν της Τριπολιτσάς προσεκολλήθη προς τον 
Θ.Κολοκοτρώνην και ευρίσκετο ενίοτε μαζύ του. Κατά δε την εισβολήν του Δράμαλη, ευρέθη
με τον Πλαπόύταν κατά την ώραν όπου επολέμει εις Φίχτια και Χαρβάτι, ότε και ετσακίσθη 
το σπαθί του Πλαπούτα , και κατόπιν επέρασεν εις Άγιον Γεώργιον. Τότε δε πολύ 
εχρησίμευσεν ως σύμβουλος του Κολοκοτρώνη. Τον δε Σπύρον, μετά την άλωσιν της 
Τριπολιτσάς και έπειτα , ο Κολοκοτρώνης διώρισεν υπασπιστήν του, και τον είχε μαζύ του 
εις την πολιόρκίαν των Πατρών, όπου παρευρέθη εις όλας τας εκεί γενομένας μάχας, και 
ύστερον μέχρι της πτώσεως του Ναυπλίου διετέλει υπασπιστής του».
Πηγή: Βίοι Πελοποννησίων ανδρών και των έξωθεν εις την Πελοπόννησον ελθόντων κληρικών στρατιωτικών 
και πολιτικών των αγωνισαμένων τον αγώνα της Επαναστάσεως / Συγγραφέντες μεν υπό Φωτίου 
Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη εκδοθέντες δε υπό Σταύρου 
Ανδροπούλου Αρεοπαγίτου. Για την ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 120 και 121,φέρω την πλήρη ευθύνη 
Χ.Σ.Σωτήρχου./http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/0/3/metadata-02-0000143.tkl

«…από την προδοθείσαν κατασκευή της πυρίτιδος εις Δημητσάναν…»
Ο Νικόλαος και Σπυρίδων Σπηλιοτόπουλοι , ευρισκόμενοι εις Ύδραν, και μυηθέντες εις την 
εταιρείαν, απεφάσισαν να προετοιμάσωσι πυριτόβολα δια την επανάστασιν, όθεν μεταβάς ο
Σπυρίδων εις Δημιτσάναν, πόλιν όπου εγεννήθησαν, επεχείρησε να κατασκευάζη πυρίτιδα 
διά των πυριτόμυλων, τους οποίους είχαν επισκευάσει, κατεμηνύθη δ΄από τινά αγνοούντα 
τον σκοπόν του επιχειρήματος εις την εξουσίαν δια προσωπικόν πάθος, και έμελλε να 
πάθη, αλλ΄ο Παπαλέξης Οικονόμος και ο διερμηνεύς Σταυρος Ιωβίκης απέδειξαν 
συκοφάντην τον καταμηνύσαντα, αφ΄ου ειδοποίησαν τον Σπηλιωτόπουλον και έφυγε, και η 
πυρίτις έγινε άφαντος, και δεν ευρέθη οθδεμία απόδειξις, αλλ΄οι Τούρκοι ήδη πιστεύουσι ότι
δεν ήτο συκοφαντία.
Πηγή: Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.1, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1851. Για την
ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 17,φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl
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Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι χρησιμοποιώ ως πήγες  τον Θ. Κολοκοτρώνη , τον Φώτιο 
Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκο τον πρώτο υπασπιστή του Θ. Κολοκοτρώνη και τον Ν. Σπηλιάδη , 
γιατί ανήκαν στους πρωταγωνιστές των γεγονότων . Πιθανόν να φαίνεται ότι μεροληπτώ πράγμα το
οποίο  αποδέχομαι , αφού θεωρώ τον Κολοκοτρώνη ως μία από τις μεγαλύτερες ηγετικές 
φυσιογνωμίες της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες. 

Ο Φωτάκος επισημαίνει τις ανακρίβειες του έργου του Σπυρίδωνα Τρικούπη  «Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως» που κυκλοφόρησε το 1857 στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
«Απορίας δε άξιον είναι αφού τοιαύτην ύλην ακατέργαστον συνήθροισε, πως ετόλμησε να ονομάση 
το βιβλίον του Ιστορίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως». 

«… και την αυγήν της 28 Μαρτίου (1821) άνοιξεν ο πόλεμος…»

«…Τότε έφθασαν και οι αδελφοί Πλαπούται Δημήτριος και Γεωργάκης με τους Λιοδωρίσιους
και ο Σπ.Σπηλιωτόπουλος με τους Δημητσανίτας όλοι έως 300 , αυτοί ενωθέντες με τους 
Φαναρίτας έκαμαν ανανέωσιν του πολέμου με περισσότερον θυμόν. Όταν επροσπάθουν οι 
Τούρκοι να περάσουν τους εκτύπησαν οι Έλληνες γερά…»

«…ο Κολοκοτρώνης την 28, όταν πολέμησε ,δεν είχε μολύβι …»

«…Έμαθα ότι έχετε βολίμι και δια τούτο δια νυκτός να μας ξημερώσητε τριακόσιας οκάδας 
βολίμι, και από εδώ σας στέλνομεν μπαρούτη και γίνεται οικονομία και εις τα δύο μέρη και 
περιμένω το βολίμι.

Τη 28 Μαρτίου 1821 Καρύταινα
Θεοδωράκης Κολοκοτρώνης.»

«…και αι γυναίκες δεν έμεναν πίσω, μόλον όπου και αυταίς είχαν το έργον των, διότι εις την
Δημητσάνα είχαν φροντίδα να δένουν τα φουσέκια…»

«…Αφού εσώσαμεν όσον μολύβι και αν είχαμεν ελυώναμεν τα βαρύδια των στατεριών,τα 
κρεντήρια, τα παγούρια μας (αγγεία όπου βάλουν ρακί) και άλλα διάφορα αγγεία μολύβδινα
ή στάγγινα δια να καμωμεν βόλια δια τα τουφέκια μας…» 

Πηγή: Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως / Υπό Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνου. Αθήνησι Τύποις και βιβλιοπολείω Π.Δ Σακελλάριου, 1858. Για την ακριβή 
αντιγραφή εκ των σελίδων 25,26,27,52,60 , φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/4/f/metadata-70-0000183.tkl

(Απρίλιος 1821 )
«…Εν τοσούτω δεν έχουσιν αρκετά πυριτόβολα δι΄ έλλειψιν μολύβδου, στέλλονται δε εις το 
Άργος ο Νικόλαος Σπηλιοτόπουλος και ο Στάικος Σταικόπουλος , διά να επάρωσι μόλυβδον 
από τον μενδρεσέν ( διδακτικόν κατάστηματων Τούρκων) όντα μολυβδοσκεπή, και ούτοι 
αποκομίζουσιν εις τα Βέρβενα φορτία τινά μολύβδου, τον οποίον παραλαβών ο Ανδρέας 
Παπαδιαμαντόπουλος, όστις είχε φθάσει κατ΄εκείνας από Κωνσταντινούπολιν, μετακόμισεν 
εις Δημιτσάναν , όθεν οι αδελφοί Σπηλιοτόπουλοι θα εφοδιάζωσιν όλα σχεδόν τα Ελληνικά 
στρατόπεδα με πυριτόβολα…» 

Πηγή: Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.1, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1851. Για την
ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 84,φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl
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Στη Μάχη στα Δερβενάκια 26/7/1822 και την καταστροφή του Δράμαλη ,πολέμησαν 
και οι δύο αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι. 

«…υπηρέτησαν εις το σώμα του Κολοκοτρώνη…»
Καπεταναίοι Δημητσάνας…Νικολής Σπηλιωτόπουλος , Σπύρος Σπηλιωτόπουλος /αδελφοί

«…Τότε ο Π. Μαυρομιχάλης είπε ,να ο Κολοκοτρώνης πάγει να γίνει κλέφτης εις ταις ράχες 
των βουνών, αλλ΄ο Υψηλάντης τον εμάλωσε δια τους λόγους αυτούς, και μάλιστα τον έκαμε 
προσεκτικόν, διότι ευρισκόμεθα εκεί ο Σπηλιωτόπουλος και εγώ. Έπειτα Μας έκραξε κατά 
μέρος και μας έδωσε περί του πολέμου πολλάς συμβουλάς, και μας ώρκισε να μην ειπούμε 
του αρχηγού ό,τι είπεν ο Μαυρομιχάλης.Μας είπεν ακόμη ότι την νύχταν και εγώ θα 
αναχωρίσω δια το Αγινόρι και εκείθεν θέλω σας γράψει…»
(Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώθηκε στη μάχη του Αγιονορίου, στις 28 Ιουλίου 1822).

«…Τότε ο Ν.Σπηλιωτόπουλος , ο οποίος δεν είχε προφτάσει να ετοιμασθή να έλθη μαζί 
μας , άλλά ήταν με τον Πλαπούταν εις το Κεφαλάρι, μας αντάμωσε και ακολούθησε πάλιν 
τον άρχηγον. Του είπε μάλιστα τότε, τι κατάστασις είναι τούτη αρχηγέ;πτιν φάγωμεν κάνεις 
καλά να τους ομιλήσης ν΄ακούσουν ότι ήλθες και να ησυχάσουν…»

«   Ο Ν. Σπηλιωτόπουλος του είπε κρυφά, αρχηγέ, δια να τους κάμης να ξεμεθύσουν και να 
βάλουν βάρδιαις κάθε ένας καπετάνιος εις το κονάκι του, ειπέ τους, ότι οι Τούρκοι έχουν 
σκοπόν να φύγουν από το Άργος και ότι θα περάσουν από εδώ να παν εις την Κόρινθον και
να έχουν τον νου τους, το οποίον και το είπεν. Αυτό ήτον όλως διόλου ψεύμα και το 
εμεταχειρίσθη διά φόβισμα…»

«Έλληνες σήμερα εγεννήθημεν και σήμερα θα πεθάνωμεν δια την σωτηρίαν της 
πατρίδος μας και δια την ειδικήν μας…»

Θ.Κολοκοτρώνης

Πηγή: Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως / Υπό Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνου. Αθήνησι Τύποις και βιβλιοπολείω Π.Δ Σακελλάριου, 1858. Για την ακριβή 
αντιγραφή εκ των σελίδων 204,207,208,209,210 ,220 , φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/4/f/metadata-70-0000183.tkl
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Η αναγνώριση της προσφοράς των Σπηλιωτόπουλων

Οι πατριώτες αδελφοί, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, θυσίασαν για την πατρίδα, σύμφωνα με 
υπολογισμούς, περισσότερα από 300.000 γρόσια.
Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα αναφέρεται η λειτουργία 14 μπαρουτόμυλων στη 
Δημητσάνα. Η συνολική ποσότητα μπαρουτιού και φουσεκιών που κατασκευάστηκε εκεί δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί. Εντός του έτους 1821 οι αδελφοί Νικόλαος και Σπυρίδων Σπηλιωτόπουλος 
προσέφεραν δωρεά στην Πελοπόννησο μόνο, ανερχόμενη σε 13.106 οκάδες πυρίτιδας, 3.510 
οκάδες σφαιρών και 804.320 φυσίγγια, όπως επιβεβαιώνουν οι ιστορικοί.
Αν και μαρτυρείται η πληρωμή κάποιων χρηματικών ποσών στους παραγωγούς μπαρούτης, το 
ανεξόφλητο χρέος πρέπει να είναι και να παραμένει μεγάλο, αφού σε πολλές αποδείξεις 
σημειωνόταν ότι αυτό παραμένει για να εισπραχθεί μετά την απελευθέρωση...

 «…Δι΄ ν΄ ανταμείψωσιν τους οπαδούς των και όσους συνήργησαν εις το να υπερισχύσωσι, 
και όσους θα ενεργήσωσιν εις το να διατηρήσωσιν την εξουσίαν οι εν τοις πράγμασιν, 
εχρέωσιν το έθνος με εκατομμύρια, επικυρώσαντες λογαριασμούς στρατιωτικούς, 
παραχωρήσαντες εθνικά κτήματα, και καταδαπανήσαντες τα χρήματα του δανείου.» 

Πηγή: Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.Β', Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1852. Για 
την ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 8 , φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl

Από τους δύο αδελφούς ο μεγαλύτερος, ο Νικόλαος, παντρεύτηκε στην Ύδρα, πέθανε δε κατά τα 
πρώτα έτη της επανάστασης ή κατ’ άλλους τον Ιούλιο του 1828 στο Ναύπλιο.

Ο Σπύρος Σπηλιωτόπουλος σημείωσε πολιτική δράση και διετέλεσε: 
 πληρεξούσιος στην Γ’ Εθνοσυνέλευση στην  Επίδαυρο  6/4/1826 
 πληρεξούσιος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζηνία το  1827 

Πηγή: Πηγή:Βουλή των Ελλήνων/ Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών1822-1935 ·
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1822-1935.pdf

Ο Σπύρος Σπηλιωτόπουλος κατά την έλευση του Κυβερνήτη το 1828 ήταν δημογέροντας 
Ναυπλίου. Αλλά τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1831 στο Ναύπλιο, καταδιώχθηκε με πολλούς 
άλλους. Συνελήφθη ως ύποπτος συνωμότης, φυλακίσθηκε στο φρούριο Μπούρτζι, από όπου
δραπέτευσε και κατέφυγε στην Ύδρα.
Τον Απλίλιο του 1932
«Η διοικητική επιτροπή εις Ναύπλιον…Διώρησε δε τον Κολοκοτρώνην γενικόν άρχηγόν των
κατά την Πελοπόννησον στρατευμάτων, διατάξασα όλους τους Πελοποννησίους 
οπλαρχηγούς να πείθωνται εις τας διαταγάς του…Διώρισε τον Σπύρον Σπηλιωτόπουλον και
τον Αθανάσιον Γρηγοριάδην, τον μεν επί των πυριτοβόλων, τον σ΄επί των τροφών τα οποία
θα στέλλωνται από τας φιλελληνικάς εταιρίας…» 

Πηγή: Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ. Γ', Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1857. Για 
την ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 9 , φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl

Ο  Σπύρος Σπηλιωτόπουλος πέθανε στις 5 Αυγούστου 1841 στο Ναύπλιο την ημέρα κατά την 
οποία διορίσθηκε δήμαρχος Ναυπλίου.
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Το δικό μου κερί στον Οδυσσέα Ανδρούτσο ( Ιθάκη, 1788-1790 — Αθήνα, 5 Ιουνίου 1825)

«Σήμερον ετελείωσε τον δρόμον της ζωής του ο Οδυσσεύς Αντρίτζου».
Αθήναι, 5 Ιουνίου.
Προς τον Συντάκτην.
Η σημερινή αυγή μας εξημέρωσε και τον θάνατον του περιβόητου εις την ιστορίαν 
Οδυσσέως Ανδρίτζου, ο οποίος ακολούθησε τρόπω τοιώδε.
Αυτός είχε προβλεψη με την φυσικήν του πανουργίαν δύω τριχιαίς, όπου φαίνεται ήτον από
γαδούρια, όπου ανέβαιναν εις το Καστρον ,παλαιαίς κατά κακήν του τύχην και αδύναταις. 
Περί τας πέντε ώρας της νυκτός των 4 Ιουνίου, εν ω οι δύω στρατιώται όπου τον 
εφύλαττον , ήσαν εις το πρωτοΰπνι,κρεμιέται με την μίαν από τα υψηλά του πύργου—
Γουλέ--,έχωντας ζωσμένη και την άλλην εις την μέσην του, δια να του χρησιμεύσει 
ακολούθως να κατεβή και από τα τείχη του κάστρου, και να φύγη όπου αυτός ήξευρε.
Αλλ΄η Θεία δίκη προλαμβάνουσα φαίνεται ,τους ολέθριους σκοπούς του ανθρώπου τούτου 
δια την Πατρίδα,ωκονόμησε, προ του να φθάση ακόμα εις τα μέσα του πύργου, 
κατεβαίνωντας ,και σπα η τριχια εκείνη,και πίπτει ο άθλιος επάνω εις το λιθόστρωτον 
έδαφος της απτέρου Νίκης,θύμα ελεεινόν της κακοβουλίας και πανουργίας του.(α)
Θέλεις ιδή και αντίγραφον της επισκέψεως , όπου έκαμεν εις το πτώμα ο ιατρός Βιτάλης, 
προσκαλεσμένος από τον Αντιφρούραρχον, η οποία και εστάλη εις την Διοιήκησιν. Τοιαύτην
επίσκεψιν έκαμαν και έστειλαν εις την Διοιήκησιν και όλα τα εδώ Υπουργεία της 
Διοικήσεως.

Πηγή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ,Τρίτη 9 Ιουνίου 1825 Για την ακριβή 
αντιγραφή (σελίδα 146 του αρχείου ) που αναφέρεται η επιστολή του Γκούρα , φέρω την πλήρη ευθύνη 
Χ.Σ.Σωτήρχου.http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=32740&seg=31

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=32740&seg=31


Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

…Θα ήμην δε άθλιος και ανελεύθερος ένα μαθών την αλήθειαν παρ΄  αυτόπτου, δυναμένου 
δε και θέλοντος να είπη ταύτην γυμνήν εσιώπων έως τέλους. 
Ήτο  η  Τρίτη των Χριστουγέννων του 1863 έτους …

ακολουθεί η  αφήγηση του αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του Οδυσσέα, του ταγματάρχη της φάλαγγας 
Κωνσταντίνου Καλατζή. Την αφήγηση είχε διασώσει ο δικηγόρος Σπ. Φόρτης.

« Επειδή επιμένετε τόσον ακούστε πως συνέβη του στρατηγού ο θάνατος, από καιρόν τον 
είχον φυλακίσει εις την μεγάλην της Ακροπόλεως Κούλιαν του είχαν βάλει εις τα χέρια και 
τα πόδια του σίδερα με μπάλαις βαρειαίς, τροφήν δεν του έδιναν τακτικά, ούτε καλήν, ούτε 
στρώμα. Όταν εγώ τον είδα εις την φυλακήν ήτο ανάλλαγος λερωμένος κουρελιασμένος με 
ένα κοντοκάππι και με τον ιστορικόντου καλογηρόσκουφον λυγδημένον από την λέραν.
Την νύκτα εκείνην όπου εχάθη, εγώ ήμουν σκοπός εις την πόρτα της Κούλιας, η οποία ήτο 
κλειδωμένη. Ήτο νύχτα πολύ σκοτεινή ,δεν έβλεπες το δάκτυλόν σου, έπεφτε ψιλή βροχή 
και ήμην τυλιγμένος με την κάππαν μου, ήσαν περασμένα τα μεσάνυχτα όταν βέπω 
τεσσαρας άνδρας να έρχονται προς την φυλακήν.
Ο ένας κρατούσε φανάρι,ήσαν δε αρματωμένοι καλά , ο ένας εστάθη ολίγον μακράν και δεν 
τον είδον ποιος ήτο αλλώς ενόησε ήτο ο επικεφαλής των ήτο η έφοδος προς επιθεώρησιν 
της φυλακής ήσαν γνωστοι μου ο Τ. ο Γ. και ο Μ. και ένας στρατιώτης Σαλωνίτης του οποίου
δεν ενθυμούμε ηώρα το όνομα.
Άμα επλησίασαν αμέσως έγινεν «αλλαγή» και αντ΄εμού έθεσαν σκοπόν τον στρατιώτην 
εκείνον, εγώ δε διετάχθην αμέσως να υπάγω να κοιμηθώ. Αμέσως απεμακρύνθην εις το 
σκότος. Αλλ΄υποπτευθείς απαίσια δια τον στρατηγόν κρυφά κατεσκόπευον τας κινήσεις των
πλησιάσας   απαρατήρητος ως εκ του ψιλαφητού σκότους, ήκουσα τον κρότον των 
κλείθρων της φυλακής. Την ήνοιξαν και εισήλθον εις τον Πύργον οι τρείς ο δε σκοπός 
έστεκε εις την μισάνοιχτη πόρταν της φυλακής . Άμα  εισήλθον αυτοί μέσα. ηκούσθη ο 
κρότος των αλυσίδων των δεσμών του στρατηγού, όστις βεβαίως με την απροσδόκητον 
ταύτην επίσκεψιν θα εσηκώθη. Τον ήκουσον να λέγη προς αυτούς « ωρέ ξέρω καλά ποιός 
σας έστειλε σας εδώ, και γιατί ήρθατε τέτοια ώρα εδώ μέσα. Δε μ΄ λύνετε το ΄να μου χέρι να 
σας δείξω ποιος είμαι και πως με λένε; Αυταίς εδώ της σαποκοιλιαίς δεν της συνερίζομαι, 
μα συ μωρέ Γ.για  τι;!».
Εις ταύτα αμέσως ως ενόησχ εκ της ταραχής η οποία ηκολούθησεν, επετέθησαν κατά του 
δεσμίου. Ήκουσον το βόγκηγμα τους αναστεναγμούς και μούγκρισια του λεονταργιού 
εκείνου και η καρδιά μου ερραγίζετο. Και μετά ταύτα σιωπή τελεία…
Μετ’ ολίγον είδον τους τέσσαρας να βαδίζωσι προς το τείχος της Ακροπόλεως το βλέπον 
προς το μέρος του Μακρυγιάννη με το φανάρι.Εκει ηκούετο κτύπος όμοιος μ΄ εκείνον που 
γίνεται όταν μπήγουν στήλον εις την γην.
Κατόπιν τους είδα πάλιν να γυρίσουν εις την Κούλιαν , αφ΄οπου επήραν βαρύ τι πράγμα και
το επήγαν μαζύ μετά δυσκολίας εις το μέρος όπου ήκουον τον κρότον. Εκεί κάτι έκαμνον 
ανακατευόμενοι και μετ΄ ολίγον πάλιν ήκουσα κτύπον πέτρας η οποία κτυπά επί άλλη 
πέτρας. Αμέσως δε μετά τούτο εκείνοι μεν έγιναν άφαντοι εγώ δε σιγά σιγά επήγα εις το 
κατάλυμά μου.
Το πρωί άμα εσηκώθην έμαθον ότι είχε διαδοθή πανταχού, ότι ο Οδυσσεύς δραπετεύσας τν 
νύκτα και θελήσας δια σκοινίου δεδεμένος να καταβή από το τείχος της Ακροπόλεως , 
κοπέντος του σχοινίου, κατέπεσεν  από του ύψους και εφονεύθη.
Όπως όλος ο κόσμος επήγα και εγώ και είδα τα εξής.Εις το μέρος όπου ήκουσον τους 
κτύπου ήτο μπηγμένο μεγάλο παλούκι, δεμένο δε εις αυτό ακόμη τεμάχιον τριχίας της 
οποίας η ακρη εφαίνετο ξασμένη.
Όταν δε επήγα κάτω είδον το πτώμα του άτυχου στρατηγού  φέρον εις την μέσην δεμένο 
από έξω από το κοντοκάππι του ένα μακρύ κομμάτι τριχιάς. Το στόμα του ήτο 
καταματωμένον το επάνω και το κάτω χείλος του ήταν κομμένα σαν δαχλτυλίδι στρογγυλά, 
σαν να τα χτύπησε κανείς και τα ΄κοψε με το στόμα ντουφεκιού ή πιστόλας.



Ο λαιμός του είχε μαυρήλαις και σημάδια από νύχια, εστάλη ένας άλλος ιατρός να κάμη 
νεκροψίαν και έκθεσιν περί του θανάτου του, έμαθα δε  ότι, επειδή επιστοποίησεν ότι ο 
θάνατος προήλθεν εκ βίας  διότι τα σημεία αυτής ήσαν φανερά έσχισαν την έκθεσιν αυτού
και έκαμαν άλλην δια της οποίας εβεβαιούτο ότι του στρατηγού ο θάνατος προήλθεν εκ 
πρώσεως αυτού από μέρους υψηλού μετά ταυτα έγεινεν η κηδεία του πολύ καταφρονεμένη 
και χειροτέρα από του τελευταίου καταδίκου, τον έθαψαν σαν σκυλι εις τον ναόν του Αγίου 
Δημητρίου προς δυσμάς της Ακροπόλεως»
Τούτο υπήρξε το τέλος του ατυχούς στρατηγού, περι ου δυστυχώς η ιστορία της νεωτέρας 
Ελλάδος έχει κλείσει ερμητικως τα χείλη της.
Τα πράγματα εγράφησαν ως συνέβησαν και όπως τα απομνημόνευσα πιστώς.Τα δε 
ονόματα των ηρώων του φοβερού αυτού και σκληρότατου ανουσιουργήματος έχω 
αναγράψει εις καλώς εσφραγισμένον δέλτον και ίδωσι δε το φως της δημοσιότητος όταν 
τους εμούς οφθαλμούς θα καλύψη του θανάτου το σκότος.

Πηγή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/Εφημερίδα ΚΑΙΡΟΙ /Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 1898 Για την 
ακριβή αντιγραφή της αφήγησης του ταγματάρχη της φάλαγγας Κωνσταντίνου Καλατζή φέρω την πλήρη 
ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου. Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στην σελίδα 647 του αρχείου έτους 1898.
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=32927 

Κατ΄ εντολή του Γκούρα τον στρατηγό εκτέλεσαν: 
Οπλαρχηγός:
 Ιωάννης Μαμούρης ή Γιάννης του Γκούρα ( Δρέμισα Φωκίδος, 1797 - Αθήνα,12 Απριλίου 

1867 ) Ξάδελφος του Γκούρα. Έλληνας οπλαρχηγός της επανάστασης του 1821 , είχε 
πολεμήσει μαζί με τον Ανδρούτσο στο Χάνι της Γραβιάς  και των Βασιλικών και αυτός είναι ο 
λόγος που ο Ανδρούτσος είπε:« Αυταίς εδώ της σαποκοιλιαίς δεν της συνερίζομαι, μα συ μωρέ 
Γ.για  τι;!».

Σαπιοκοιλιές:
 Παπακώστας Τζαμάλας (Δρέμισα Φωκίδος 1790-Λαμία1862) «Η ανάμιξη δε του ανόσιου 

ιερέως εις το έγκλημα η αναφερόμενη υπό του Σουρμελή, μαρτυρείται υπό της παραδόσεως, 
αναφέρεται δε και αλλαχού» (Μπάμπης Άννινος ,1925 «Ιστορικά Σημειώματα» 
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/8/e/metadata-454-0000025.tkl)

 Μήτρος Τριανταφυλλίνας  Ο Ανδρούτσος δεν επέτρεπε να επικρατήσει το άδικο για τον λόγο 
αυτό λέγεται ότι κάποτε στο Ναύπλιο τον πυροβόλησε ενώ σε μία άλλη περίπτωση τον 
χαστούκισε για σοβαρούς  λόγους.

 Θεοχάρης (Μπαλαούλας) από το Λιδωρίκι

 «…Οι Ρουμελιώτες καπετάνιοι του Κωλέττη φέρονταν στο Μοριά σαν σε εχθρική χώρα, 
λεηλατούσαν την παραγωγή και εισέπρατταν μισθούς για φανταστικό στρατό που μόνο στα 
χαρτιά υπήρχε, όπως π.χ. ο Γκούρας, που εισέπραττε σιτηρέσια για 12.000 άντρες,ενώ είχε 
μόνο 3.000!..»
«…Κοντά στις Λιβανάτες ο Οδυσσέας αναγκάστηκε να παραδοθεί χωρίς όρους και 
αλυσοδεμένος κουβαλήθηκε στην Αθήνα. Η υπόληψή του είχε ξεπέσει εξαιτίας των 
μηχανορραφιών των αντιπάλων του και το πλήθος τον σκαμπίλιζε στο δρόμο, καθώς τον 
περνούσαν. Αφού τον βασάνισαν για να δηλώσει πού είχε κρύψει τους θησαυρούς του, το 
τίμημα της δήθεν προδοσίας του, τον έκλεισαν στον ενετικό πύργο (Γουλά) δεξιά των 
Προπυλαίων της Ακρόπολης..»
«…Η κυβέρνηση έκλεισε τα μάτια προς χάρη του πιστού της Γκούρα, που είχε έτσι 
απαλλαγεί από τον επικίνδυνο αντίπαλό του..»

Πηγή: «ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»/ ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ- ΜΠΑΡΤΟΛΝΤΙ
(Ειδική έκδοση για την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία)
Καρλ Μέντελσον-Μπαρτόλντι (1838-1897). Γερμανός ιστορικός. Γεννήθηκε στη Λειψία και διατέλεσε 
καθηγητής της ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Το 1863 επισκέφτηκε την Ελλάδα και από τότε 
άρχισε να ασχολείται συγγραφικά με τη νεότερη ελληνική ιστορία. Έργα του: «Ελληνική ιστορία από την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους ως την εποχή μας» 2 τόμοι (1ος τόμος, 1870, 2ος, 
1874), που μεταφράστηκαν από το Μιχαήλ Παπαρρηγόπουλο (ο 1ος τόμος, 1872) και από τον Άγγελο Βλάχο 
(ο 2ος, 1873-1876), «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» κ.ά.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/8/e/metadata-454-0000025.tkl
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=32927


Ο λογοτέχνης Μιχάλης Περάνθης περιγράφει το τραγικό τέλος του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου

Tρίζουν τα σίδερα στο πορτόνι, βγαίνουν οι αμπάρες. Το άνοιγμα κιτρινίζει από τα λαδοφάναρα και 
γιομίζει ποδάρια. Αλλά είναι αλήθεια κι' άνοιξαν ή έτσι του φάνηκε μες στον ύπνο του , δεν βρίσκεται
σίγουρος. Αλλά νιώθει στα δάχτυλα ένα απότομο γδάρσιμο καί. . .
— Τούτο δω θα το πάρω, δεν του χρειάζεται πιά, λέει ο Θεοχάρης από Λιδωρίκι. Και σκύβει με το  
λαδοφάναρο, του τραβάει το δαχτυλίδι από το δάχτυλο.
. . . νιώθει στο δάχτυλο ένα γδάρσιμο και ξυπνάει. Βλέποντας, πετάγεται ορθός.
— Θα μας πης τώρα τους  θησαυρούς σου πού τους έχεις χωμένους; κοροϊδεύει ο Παπακώστας 
Τζαμάλας, σίγουρος που έτσι κι' αλλιώς, τι θα κάμη, θ΄αναγκαστή.
— Γι' αυτό με βασανίζατε ορέ τόσες βδομάδες; θησαυρούς είχατε στο μυαλό σας ;
— Μίλα, και δεν μας παίρνει ο καιρός — του κόβει τη φόρα ο Τριανταφυλλίνας.
—Οχιά εσύ! και νάχα θησαυρούς, δεν θα μί. . .
Δεν πρόλαβε ν' αποσώση οπού του κατεβάζει στα μούτρα του κατακέφαλο απρόσμενον και γερόν.
— Αυτόν σου τον χρώσταγα, τούρκε.
Βρουχιέται ο Δυσσέος, κάνει να χυμήξη, αλλά τα πόδια του ακούνητα, δεμένα στις μπόμπες, τα 
χέρια του αλυσομένα, ίσια ίσια οι παλάμες του λεύτερες. Και τώρα να του ρίχνονται τρεις.
— Ξέρω γιατί ήρθαταν, ύαινες. Ξέρω το ποιοί σας έστειλαν.
Τον βαράνε γροθιές, τον βαράνε κλωτσιές, όπου βρουν. . .
— Καλά αυτοί, ορέ Γιάννη. Αλλά και συ ; και συ ;
Ουδέ τ' αποκρίνονται κι' ουδέ παραλλάζει ο Μαμούρης από τους άλλους, παρά του ρίχνονται τώρα 
όλοι μαζί, να τον ξεκάμουν δίχως μαχαίρι, δίχως κουμπούρι, κατά το σκέδιο οπού έβαλαν, κι' ο 
σκοπός τους νά τον πιάσουν απ' το λαιμό, να τον πνίξουν. Κι' ούδ' αυτό καταφέρνουν. Ότι τινάζεται,
και τους κουτουλάει, και σφίγγει τα χέρια γροθιές, και κάνει τους αγκώνες του σίδερο και μαζεύει τη 
δύναμη του όλη στα γόνατα.
—Ένα χέρι ας είχα λεύτερο, ύαινες, και σας έλεγα γω. . .
Κι' όσο αγριεύουν αυτοί, τόσο θεριεύει ξάφνου η δύναμη του. Οπού ασηκώνοντας μπροστά τους το 
γόνατο, ν' ασηκώνεται τώρα κι' η μπόμπα η ασήκωτη.
Κι' ο αγκώνας του να μπήχνεται πίσω λοστάρι. Τέτοιο πάλεμα δεν τόχαν στο νου τους, από ψοφίμι 
θεονήστικο. Και να λυσσάν τώρα χειρότερα. Και μπήχνοντάς του ο Τριανταφυλλίνας τα νύχια του 
στο λαιμό, σκύβει και του δαγκώνει δυο δάχτυλα, οπού τα κόβει. Ρεκάζει αυτός απ' τον πόνο, 
τραβιέται. Κι' ο Δυσσέος χυμάει πάλι με αγκώνες και γρόθους και κουτουλιές, να τρέμουν πια οπού 
και δεμένος θα τους ζαπώση. Και το τί είπαν στο σκέδιο, μπρος στον κίντυνο γίνονται αλλιώς. Και 
κατεβάζει ο Τζαμάλας τη μπούκα της κουμπούρας του, του κόβει τ' αχείλια μπροστά και τα δυό. 
Αφήνει το λαδοφάναρο ο Θεοχάρης, ορμάει κι' αυτός. Ο Μπαλαούλας, ακούοντας απόξω το βόγγο, 
μπαίνει και τούτος, και ρίχνεται από πίσω, και κατεβάζει με το τσεκούρι του μια στο σβέρκο από 
πάνω. . .
Τα αίματα πηδάν βρυσομάνα απ' το στόμα του και του μπερδεύουν το ανάσασμα. Το κεφάλι του σα 
να γκρεμίζεται. Σφαγιό οι πόνοι σ' όλα τα κόκαλα, και να του ρίχνονται πέντε κι' ακόμα να μην τον 
κάνουν καλά. Παρά μουγκρίζοντας τους ξεκολλάει από πάνω του. Σειέται και τους τινάζει πέρα. Σαν 
τό ταυρί κουτουλάει και τούς παλεύει και τούς παιδεύει. Τρέχει ολοένα το αίμα απ' το στόμα το 
πληγιασμένο. Το ίδιο το αίμα έχει πηδήσει ως τα μάτια του, να τα κρατάη κλεισμένα κάτω απ' τις 
πιτσιλιές κι' ο βόγγος του να μην έχη σωσμό. Οπού βρίσκει τον καιρό ο Τζαμάλας και του τινάζει με 
το τσαρούχι του κλωτσιά στ' αχαμνά. Βρίσκουν Μαμούρης και Μπαλαούλας και του αδράχνουν τις 
απαλάμες και του γυρνάνε τα χέρια πιστάγκονα, όσο αφήνουν οι αλυσίδες. Του αγκαλιάζει ο 
Θεοχάρης τα πόδια του και τα δυό. Και σκύβει ο Τριανταφυλλίνας για το «στρίψιμο». Και του 
σφίγγει τ' αχαμνά του και με τα δυό χέρια, και τα γυρνάει, τα γυρνάει, ένα στρίψιμον όπου ο 
αλυσομένος ξερνάει βόγγον ουρλιαχτερόν, να τον αντιλαλούν άγρια τα ογρά τείχια. Σαν τη δαμάλα 
οπού τη σφάζουν, έτσι ρεκάζει. Σα νάθελε ν' απιθώση τα χέρια του πάνω στον πόνο του, έτσι 
μοιάζει το λύγισμά του. Αλλά χέρια δεν τα ορίζει. Τα μιλίγγια του αναμένα. Η ανάσα του πηγμένη στο
αίμα. Θόλωνε πιά ολάκερος μέσα του. Κι' ο βόγγος του αχάμνευε, γίνονταν ψυχομαχητό, και 
τούσφιγγαν το λαιμό του ολοένα κι' ολοένα λιγόστευε ο ρόχθος του, όσο που έσβησε. Τότε τον 
άφηκαν. Κι' έπεσε στην πλάκα απάνω σαν άδειο σακί.
Πηγή:Μιχάλης Περάνθης :Ο Δαίμονας, Βιβλιοπωλείον της "ΕΣΤΙΑΣ" σελ 439-442
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Ταφικό μνημείο του Λεωνίδα Ανδρούτσου στο παλιό νεκροταφείο της πόλης του Μονάχου



Ο Λεωνίδας Ανδρούτσος (1824 - 1836)

Ο γιος του  Οδυσσέα Ανδρούτσου και της Ελένη Καρέλη γεννήθηκε το 1824 στις Λιβανάτες 
Φθιώτιδας. Βαφτίστηκε Λεωνίδας και  έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία ενός έτους. Η μητέρα 
του τον έκρυβε σε φίλους και σπηλιές για να τον σώσει από τους ανθρώπους του Γκούρα και 
Κωλέτη που είχαν δώσει διαταγή να τον βρουν και να τον σκοτώσουν. Ο πατέρας του, Οδυσσέας 
δεν τους είχε αφήσει άλλη περιουσία, αφού είχε προσφέρει όλα τα υπάρχοντά του για τον Ιερό 
Αγώνα και με δικά του χρήματα είχε οχυρωθεί η Ακρόπολη της Αθήνας. Με την έλευση του Όθωνα, 
ο μικρός Λεωνίδας στάλθηκε στο Μόναχο της Βαυαρίας, για να μεγαλώσει στο περιβάλλον του 
βασιλιά Λουδοβίκου Α'. Πέθανε στις 11 Δεκεμβρίου 1836 στην επιδημία χολέρας που ξέσπασε στο 
Μόναχο. (Die Cholera in München 1836 http://www.gapinfo.de/gesundheitsamt/alle/seuche/infekt/bakt/chol/sg.htm)

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος τον έθαψε με τιμές και κατέθεσε ένα ποσό στην τράπεζα, με την εντολή, να 
γίνεται η συντήρηση του τάφου, από τους τόκους των χρημάτων. Ο τάφος του υπάρχει ακόμα και 
σήμερα στο παλιό νεκροταφείο της πόλης του Μονάχου, απέναντι στον τάφο ενός άλλου μεγάλου 
αγωνιστή της ελληνικής επανάστασης, του Ηλία Κατσάκου Μαυρομιχάλη. Στο ταφικό μνημείο του 
Λεωνίδα Ανδρούτσου χαράχτηκε δίγλωσση επιγραφή του φιλέλληνα ουμανιστή Θείρσιου στα 
ελληνικά και γερμανικά. Εκτός από τα προσωπικά στοιχεία και την ιστορία του μνημείου, φέρει την 
εξής επιγραφή:

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ
ΛΕΟΝΙΔΗΣ ΕΚΤΟΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΥΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ
ΤΗΙ ΠΙΙΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΕΙ ΧΗΗΗΗΗΗΗΗΗΔΔΔΙΙΙ

ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ

ΛΟΔΟΙΚΟΣ Ο ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

«Ειμί θάλος πολυανθές, υπ’ ανδρών βλαστέν αρίστων,
οίτινες αντ’ αρετής έργ οδυνηρά πάθον.
Τον δε πάππον ελών νηλεώς εφόνευσ ο τύραννος,
ου βία αλλά δολω, φάρμακα λυγρά διδούς.
Τον δ ου γεννητήρα, τον εν πολέμοις αδάμαστον,
εχθροδαποί πύργον κρήμνισαν εκ μεγάλου.
Μήτηρ δε, η Παρνασσού ενί σπηλαίοις μ’έτικτεν,
ενθάδε δωδεκάτη κλαύσεν αποφθίμενον»

http://www.gapinfo.de/gesundheitsamt/alle/seuche/infekt/bakt/chol/sg.htm
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