
Αθανάσιος Διάκος 

Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους αγωνιστές της 

ελευθερίας. Νέος πήγε σε μοναστήρι και 

έγινε διάκος. Κάποτε στο μοναστήρι 

ήρθε ένας Τούρκος αγάς να κλέψει. Ο 

Διάκος τον σκότωσε, πέταξε τα ράσα του 

και βγήκε κλέφτης στα βουνά. 

Όταν οι Έλληνες ορκίστηκαν στην Αγία 

Λαύρα «Ελευθερία ή Θάνατος¨, ο Διάκος 

μάζεψε τα 500 παλικάρια του για να 

πολεμήσει τον Ομέρ Βρυώνη. Ο Ομέρ 

Βρυώνη διατάχθηκε να καταπνίξει την 

επανάσταση. Η πορεία του προς την 

Πελοπόννησο έπρεπε να περάσει από τις 

Θερμοπύλες που αποφάσισαν να τις 

προστατεύσουν οι Έλληνες οπλαρχηγοί 

Διάκος, Πανουργιάς και Δυοβουνιώτης. 

23 Απριλίου 1821: Ο Διάκος θα 

πολεμούσε στο γεφύρι της Αλαμάνας 

(ποταμός Σπερχειός), κοντά στις Θερμοπύλες, για να μην μπορέσουν να περάσουν οι 

Τούρκοι. Λίγο πιο πέρα ο Δυοβουνιώτης και ο Πανουργιάς θα έκλειναν δύο άλλα 

περάσματα.  

Χιλιάδες οι Τούρκοι και λιγοστοί οι Έλληνες. Ο Ομέρ Βρυώνης βγάζει εκτός μάχης 

το Δυοβουνιώτη και τον Πανουργιά. Ο Διάκος και τα παλικάρια του πολεμούν με 

μεγάλη ανδρεία. Ο Διάκος πληγώνεται στον ώμο, μα συνεχίζει να πολεμά σαν 

λιοντάρι. Σπάζει το σπαθί του και το δεξί του χέρι. Παίρνει το σπασμένο σπαθί με το 

αριστερό του χέρι και συνεχίζει. Οι σύντροφοι του σκοτώνονται. Οι εχθροί με φωνές 

χαράς τον πιάνουν ζωντανό.  

Ο πασάς που θαύμαζε την παλικαριά του, του λέει: 

- Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου ν’ αλλάξεις; 

Ο Διάκος τότε με φωνή γεμάτη περηφάνια του είπε: 

- Να πάτε και σεις κι η πίστη σας να χαθείτε. Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός 

θε να πεθάνω! 

Ο πασάς εξοργισμένος έβγαλε διαταγή να καεί ζωντανός ο Διάκος. 

- Στη φωτιά, στη φωτιά, φώναξαν οι Τούρκοι και οδήγησαν το Διάκο στον τόπο 

του μαρτυρίου.  
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Γυμνό τον σουβλίζουν, τον βάζουν στη φωτιά και τον ψήνουν σαν το αρνί στη 

σούβλα. Ο Διάκος σε μια στιγμή κοιτάζει γύρω του και βλέπει τους ανθισμένους 

κάμπους και λέει: 

- Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά 

και βγάζει η γη χορτάρι.  

Ο ατρόμητος πολεμιστής της Αλαμάνας λυπήθηκε γιατί τον έπαιρνε ο θάνατος σε 

μια εποχή που άρχισε να ανθίζει στην Ελλάδα η λευτεριά και να πρασινίζουν τα 

βουνά και οι κάμποι της. 

Ο Διάκος με τη θυσία του αυτή άναψε τη φωτιά σε όλους τους Έλληνες να 

πολεμήσουν για τη λευτεριά της Ελλάδας ή να πεθάνουν γι’ αυτή.  
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