


ΗΑκρίβω ήταν απαρηγόρητη. Κόντευε να ξημερώσει, μα εκείνη, άυπνη και κλαμένη, κοιτούσε τον 

μικρό της γιο, Οδυσσέα, που κοιμόταν γαλήνιος στο ζεστό του κρεβάτι και συλλογιζόταν ότι ίσως 

ήταν η τελευταία ανέμελη νύχτα του παιδιού της. Από αύριο όλα θα άλλαζαν. Το πρωί θα έπρεπε να του 

πει πως ο πατέρας του δεν ζούσε. Δε θα μπορούσαν να του κάνουν ούτε μια κανονική κηδεία, αφού είχε 

σκοτωθεί στην Κωνσταντινούπολη και το σώμα του οι Τούρκοι το είχαν πετάξει στον Βόσπορο. 

Αναστέναξε και κοίταξε πάλι το αγόρι της. Οχτώ χρονών μόλις κι έχασε τον πατέρα του. Το αγόρι της, ο 

Οδυσσέας. «Εκτός από το παρανόμι, να πάρεις και την αντρεία του πατέρα σου!» ευχήθηκε. Γιατί το επίθετό 

του ο Οδυσσέας το είχε πάρει από το όνομα του πατέρα του, Γεωργίου, παλιού οπλαρχηγού και επαναστάτη 

της Ρούμελης, που είχε το παρατσούκλι «Ανδρέας». Ανδρέας-ανδρεία-Ανδρούτσος. «Λιοντάρι της Ρούμελης» 

τον φωνάζανε τον πατέρα του, καθώς ήτανε γενναίος πολεμιστής. Έτσι θα λέγανε κι εκείνον αργότερα… 

Κι ενώ η Ακρίβω ζούσε μέσα στον φόβο μην πάρουν οι Τούρκοι το αγόρι της γενίτσαρο1, φτάσανε 

στην πόρτα της χαμπέρια από τον πασά των Ιωαννίνων, τον Αλή. Ο Αλή Πασάς είχε αδερφική φιλία με 

τον άντρα της. Όταν ο «Αντρέας» (Γεώργιος Ανδρούτσος) ήταν 17 ετών, είχε σκοτώσει έναν Τούρκο κι 

έτσι ανέβηκε στα βουνά, γιατί πλέον ήταν καταζητούμενος και φυγόδικος. Εκεί γνωρίστηκε με άλλους 

κυνηγημένους Έλληνες και Αρβανίτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αλής. 

1  Χριστιανόπουλα που τα έπαιρναν με τη βία (παιδομάζωμα) και τα ανάγκαζαν να αλλάξουν θρησκεία και να γίνουν στρα-
τιώτες του οθωμανικού στρατού.

Τώρα ο Αλής έμαθε πως ο «Αντρέας» είχε σκοτωθεί και ζητούσε να πάρει υπό την προστασία του 

τον γιο του, τον μικρό Οδυσσέα. Η Ακρίβω στην αρχή δεν ήθελε να μεγαλώσει τον γιο της ένας άπιστος! 

Μα, μετά, έκατσε και σκέφτηκε. Τι μέλλον θα είχε ο γιος ενός φυγόδικου, ενός φονιά των Τούρκων; Θα 

της τον έπαιρναν ούτως ή άλλως και θα κατέληγε σε κάποιο τάγμα γενίτσαρων να μισεί τους πατριώ- 

τες του. Ίσως με τον Αλή να είχε μια ελπίδα… για χάρη της φιλίας με τον πατέρα του… Και δέχτηκε. 

Και ο Αλή Πασάς κράτησε τον λόγο του και μεγάλωσε τον Οδυσσέα στην αυλή του, στα Γιάννενα. Του 

έμαθε στρατιωτικές τέχνες και τον μόρφωσε. Μίλαγε πια δύο γλώσσες: ιταλικά και τουρκικά. Το παιδί 

ήταν εύστροφο και μάθαινε γρήγορα. Έτσι, ο Αλή τον έκανε έμπιστό του. Μόνο που, μέσα σ’ εκείνη την 

αυλή, ο Οδυσσέας έχασε την αθωότητά του. Έγινε σκληρός. 

Είχε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, που –νεαρό αγόρι ακόμη– στοιχημάτιζε πως θα παραβγεί 

στο τρέξιμο με το πιο γρήγορο άλογο του Αλή. Θα τρέχανε, λέει, δίπλα δίπλα σε ανηφορικό δρόμο. 

— Σάλεψε το μυαλό σου, ωρέ γκιαούρ2; γέλασε ο πασάς όταν του το είπανε οι μπιστικοί του.

— Κιοτεύω, θαρρείς; του απάντησε εκείνος με αγέρωχο ύφος.

— Κι άμα σου πω πως, αν ηττηθείς από το άλογο, θα σου πάρω το κεφάλι; 

— Και πάλι θα τρέξω! 

— Τρέξε, τρελέ! Άμα σε ξεπεράσει το άλογο, θα σου πάρω το κεφάλι! 

Ο Οδυσσέας τον κοίταξε απαξιωτικά. Τόσο μεγάλη πίστη είχε στις δυνάμεις του. Έτρεξε με το πιο 

γρήγορο άλογο σε ανηφορικό δρόμο και τερμάτισε πρώτος. Χειροκρότησε ο Αλής. 

— Είσαι τρελός σαν τον πατέρα σου, του είπε και γελούσε. 

Μαχαιριά στην καρδιά του νεαρού κάθε κουβέντα για τον πατέρα του, που καλά καλά δεν τον θυμότανε.

— Μ’ αρέσεις, γκιαούρ. Θα σου δώσω την καλύτερη κοπέλα των Ιωαννίνων για γυναίκα σου. 

Και, πράγματι, λίγο αργότερα τον πάντρεψε με την Ελένη Καρέλη κι έκαναν μαζί έναν γιο, που όμως 

αρρώστησε και πέθανε πρόωρα σε ηλικία δώδεκα χρόνων. 

Ο Αλή τον διόρισε αρματολό3 στη Λειβαδιά σε ηλικία 26 ετών. Ο νεαρός άντρας έγινε ο φόβος και ο 

τρόμος όλων. Κυνήγησε τον πρωτοκαπετάνιο της περιοχής, Πανουργιά, ο οποίος ήταν παλιός συμπολε-

μιστής του πατέρα του. Ο Οδυσσέας φημιζόταν πια για την αγριάδα του. Ήταν κι η όψη του τέτοια που 

ενέπνεε φόβο. Οι Τούρκοι τον λέγανε «γκιαούρ πασά». 

2 Έτσι αποκαλούσαν οι Οθωμανοί τους χριστιανούς, σήμαινε άπιστος.
3  Ένοπλοι Χριστιανοί στους οποίους οι Οθωμανοί ανέθεταν την τήρηση της τάξης σε μια περιοχή, δηλαδή στο αρματολίκι τους.
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συκοφαντείται και να καταδιώκεται, να προδίδεται και να εγκαταλείπεται. Το καλοκαίρι του 1824 καταλήγει 

να κρύβεται σε μια σπηλιά στον Παρνασσό, που λεγόταν «Μαύρη Tρούπα» ή Δρακοσπηλιά. Μα μέχρι κι εκεί, 

η κυβέρνηση έστειλε πληρωμένους δολοφόνους για να τον σκοτώσουν. Και αυτοί απέτυχαν. 

Στο τέλος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος παραδίδεται πιστεύοντας την κυβέρνηση που τον είχε πείσει ότι, 

αν παραδοθεί, θα δικαστεί και έτσι θα έχει την ευκαιρία να αντικρούσει όλες τις κατηγορίες εναντίον του. 

Τόσο πολύ ήθελε να σταματήσει να κρύβεται και να βροντοφωνάξει σε όλους την αθωότητά του. Ήταν 

Ρωμιός και πατριώτης. Αγωνιζόταν για τη λευτεριά. Ουδέποτε συνεργάστηκε με τον κατακτητή για να βλά-

ψει την πατρίδα του. Θα το έλεγε στο δικαστήριο και θα αθωωνόταν. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 

όπως τα υπολόγιζε. 

Μετά την παράδοσή του τον φέρνουν αλυσοδεμένο στην Αθήνα και τον φυλακίζουν στην Ακρόπολη. 

Εκεί τον βασανίζουν και, στο τέλος, σκηνοθετούν την αυτοκτονία του. Ένα πρωί τον βρήκαν κρεμασμέ-

νο από τον Φράγκικο Πύργο της Ακρόπολης. Πρωτεργάτης της δολοφονίας του –γιατί μιλάμε για δολο-

φονία– ήταν το πρωτοπαλίκαρό του ο Γιάννης Γκούρας, ο οποίος ενήργησε υπό τις διαταγές της τότε 

κυβέρνησης. Ύστερα, τον πετούν στον γκρεμό κάτω από τον Ιερό Bράχο και λένε ότι σκοτώθηκε ενώ 

επιχειρούσε να δραπετεύσει, όταν κόπηκε το σκοινί με το οποίο ήταν δεμένος. Ήταν 5 Ιουνίου 1825. Ο 

Οδυσσέας Ανδρούτσος δεν πρόλαβε να γίνει σαράντα ετών. 

Κι έπειτα, μπήκε στη Φιλική Εταιρεία κι αποφάσισε να αφιερωθεί στον Αγώνα για την Ελευθερία του 

ελληνικού Έθνους. Τον Μάιο του 1821 κλείστηκε στο Χάνι της Γραβιάς με ελάχιστους δικούς του και 

πολέμησε γενναία ολόκληρο τον στρατό των 8.000 ανδρών του Ομέρ Βρυώνη, εμποδίζοντας έτσι την 

προέλασή του στην Πελοπόννησο. Από την αντίπαλη πλευρά μετρούσαν 300 νεκρούς και 800 τραυματίες, 

ενώ ο Οδυσσέας έχασε έξι μόνο άντρες. 

Όσο όμως θριάμβευε στις μάχες ο Οδυσσέας, τόσο πλήθαιναν και οι εχθροί του. Οι πολιτικοί Αγωνιστές, 

λόγω του παρελθόντος του, τον κατηγορούσαν για συνεργάτη των Τούρκων και για προδότη. Ήδη, μέχρι 

την άνοιξη του 1822 είχαν γίνει αρκετές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Όλες αποτυχημένες. 

Αργότερα, εκτός από προδότη, η τότε κυβέρνηση τον κατηγόρησε και για ληστή και μάλιστα τον είχε 

επικηρύξει για 5.000 γρόσια, ποσό μεγάλο για την εποχή. Αυτό σήμαινε πως οποιοσδήποτε ήθελε είχε 

το ελεύθερο να τον κυνηγήσει, να τον συλλάβει, να τον σκοτώσει και να πάρει την αμοιβή μετά. Έτσι 

συνέβαινε εκείνα τα χρόνια. 

Την ίδια στιγμή που σε κάποια γραφεία καταστρώνονταν τα παραπάνω σχέδια, ο Οδυσσέας βρισκόταν 

ήδη στο πεδίο της μάχης. Μιλώντας με τους παλιούς του φίλους, Αρβανίτες οπλαρχηγούς από τη στρατιά του 

Δράμαλη, απέτρεψε 6.000 άνδρες από το να τον ακολουθήσουν στην Πελοπόννησο. Τα σχέδια για την εξό-

ντωσή του, όμως, από την ελληνική επαναστατική κυβέρνηση συνεχίζονται. Έτσι, ο Οδυσσέας συνεχίζει να 
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