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Οικογένεια Σταματελόπουλου  

 

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ γεννήθηκε το 1781 στη Μεγάλη 

Αναστασίτσα (σημερινή Νέδουσα) στους πρόποδες του Ταΰγετου. 

Ο προπάππος του ήταν Προεστός και ο πατέρας του Σταματέλος πολεμούσε από τα 16 

του με το Ρωσικό στρατό στην Πάρο. 

Ο Νικήτας ακολούθησε το θείο του Κολοκοτρώνη στα Επτάνησα ως Αξιωματικός του 

Ρωσικού Στρατού και αργότερα πολέμησε το Ναπολέοντα στην Ιταλία, πριν μυηθεί στη 

Φιλική Εταιρεία και λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. 

Μητέρα του η Σοφία Καρούτσου, αδελφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη. 

Αδέλφια του ο Νικόλαος και ο Ιωάννης (1805). 

Ο Νικόλαος, επίσης μπαρουτοκαπνισμένος οπλαρχηγός, αποκεφαλίστηκε στην 

Απελευθέρωση του Ναυπλίου. 

Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 11 χρονών μαζί με τον πατέρα του Σταματέλο το 

1816 στη Μονεμβασιά και σύμφωνα με την παράδοση το αίμα τους σχημάτισε στο 

έδαφος ΣΤΑΥΡΟ. 

Για το λόγο αυτό ο μικρός Ιωάννης Αγιοποιήθηκε αργότερα ως Άγιος Ιωάννης ο 

Τουρκολέκας! 

Ο Νικηταράς είχε 3 παιδιά, 2 κόρες και 1 γιο, όλα χωρίς διαδοχή. 

Ο γιός του Νικολάου Δημήτριος ήταν Ανώτερος υπάλληλος στο Δημόσιο Ταμείο, ο γιός 

του Στέφανος ήταν Ανώτερος Δικαστικός  με παρουσία σε όλη την Ελλάδα (κυρίως 

Πελοπόννησο και Ύδρα). 

Ο γιός του Δημήτριος (1921-1993) ήταν γνωστός  Ανδρείος  και Παρασημοφορημένος 

Αξιωματικός με πλούσια πολεμική δράση (Μάχη Κρήτης, εμφύλιος, Κορέα) αλλά και 

επιτελικές θέσεις (Στρατηγείο ΝΑΤΟ στη Νάπολι, Διοικητής του Τάγματος Πεζοναυτών, 

ΓΕΣ, κ.λπ.). 

 

Ο γιός του Στέφανος-Νικήτας  (1968) είναι Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ,  με 

Μεταπτυχιακά στην Αμερική  και με ενεργό παρουσία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα 

ανά την Ελλάδα, ως συνιδιοκτήτης Τεχνικής εταιρείας  τα τελευταία 25 χρόνια. Τον 

ενδιέφεραν πάντα τα Κοινά και η Πολιτική. 

Ο αδελφός του Γεώργιος-Νικόλαος  (1970) είναι  Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός   και 

εργάζεται πολλά χρόνια στο Εξωτερικό (Γερμανία) διαγράφοντας μια λαμπρή καριέρα 

και έχοντας διαπρέψει στον Τομέα του κατακτώντας υψηλές θέσεις  (σήμερα CTO  σε 

εταιρεία στον Τομέα Ενέργειας). 

Η  αδελφή του Σοφία-Ισιδώρα  (1974) είναι  Δρ. Βιολόγος  και  μετά από μία 

επιτυχημένη πορεία σε πολυεθνικές εταιρείες, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με 

επιτυχία με το Διδακτικό Έργο έχοντας παράλληλα στενή σχέση με τα δρώμενα  της 

Εκκλησίας μας.  

 

Στέφανος-Νικήτας Σταματελόπουλος 
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Εικόνα 1. Ιδιόχειρη επιστολή του Νικηταρά  προς τον Υπουργό Εσωτερικών (1823). Ιδιωτική Συλλογή Οικογένειας 

 


