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24 Απριλίου 1821. Η Μάχη της Αλαμάνας και το 
πραγματικό τέλος του Αθανασίου Διάκου. 

 
Μας δείχνει την βαρβαρότητα του Τούρκου κατακτητή,  

από τότε έως και σήμερα. 
 

Σύνταξη – επιμέλεια 
Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

 

 
  

«Για ιδές καιρό που διάλεξε 
ο χάρος να με πάρει 

τώρα π' ανθίζουν τα κλαδιά 
και βγάζει η γης χορτάρι» 

 
Αγαπητοί αναγνώστες, λόγω της καταγωγής μου, την Λαμία, θεώρησα υπο-
χρέωσή μου να αναφερθώ στον θάνατο του συμβόλου της Ρούμελης, ενός εκ 
των πολλών αγωνιστών της επανάστασης του 1821, τον Αθανάσιο Διάκο και 
ήρωα της Αλαμάνας αφού συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια  από την Εθνι-
κή Παλιγγενεσία και το φρικτό του θάνατο. 
 
Σήμερα δυστυχώς πάψαμε να αγωνιζόμαστε ακόμη και ειρηνικά, βλέποντας 
την δόλια την πατρίδα μας να αναστενάζει κάτω από έναν διαφορετικό αναί-
μακτο ζυγό, και το μόνο που κάνουμε είναι να  πολιτικολογούμε, θεολογούμε 
και να γινόμαστε ήρωες του καναπέ. 
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Ποιος ήταν ο Αθανάσιος Διάκος; 
 
Γεννήθηκε το 1788 στην Άνω Μουσουνί-
τσα της Φωκίδας (σημερινός Αθανάσιος 
Διάκος) και κατ’ άλλους στη γειτονική 
Αρτοτίνα, απ’ όπου καταγόταν η μητέρα 
του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αθα-
νάσιος Γραμματικός. 
 
Ο πατέρας του, Νικόλαος Γραμματικός, 
γνωστός στην περιοχή με το παρατσούκλι 
«ψυχογιός», μη μπορώντας να αντέξει τα 
βάρη της πολυμελούς οικογένειάς του, 
τον έστειλε δόκιμο μοναχό στο κοντινό 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρό-
μου, σε ηλικία 12 ετών.  
 
Πέντε χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε 
διάκονος, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την 
καλογερική, όταν σκότωσε ένα Τούρκο 
αγά, επειδή, σύμφωνα με κάποια παρά-

δοση, αυτός του έθιξε τον ανδρισμό του, θαμπωμένος από την ομορφιά του. 
 
Ο νεαρός Αθανάσιος εντάχθηκε ως πρωτοπαλίκαρο στο σώμα του οπλαρχη-
γού Γούλα Σκαλτσά, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, καθώς ο παπ-
πούς και ο θείος του είχαν διατελέσει κλέφτες.  
 
Τότε έλαβε και το προσωνύμιο Διάκος, με το οποίο έγινε γνωστός και έμεινε 
στην ιστορία. 
 
Το 1814 πήγε στα Ιωάννινα και εντάχθηκε στη σωματοφυλακή του Αλή Πασά, 
της οποίας επικεφαλής ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.  
 
Όταν ο Ανδρούτσος διορίστηκε αρχηγός 
στο αρματολίκι της Λιβαδειάς, ο Διάκος τον 
ακολούθησε.  
 
Μετά την αποχώρηση του Ανδρούτσου, ο 
Διάκος ανακηρύχθηκε καπετάνιος του καζά 
(θρησκευτικού λειτουργού) της πόλης τον 
Οκτώβριο του 1820, ενώ την ίδια περίοδο 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. 
 
Στις 27 Μαρτίου 1821, ο Αθανάσιος Διάκος 
πρωτοστατεί στην κήρυξη της Επανάστα-
σης στην Ανατολική Στερεά (Μονή Οσίου 
Λουκά), μετά από συνεννόηση με τους Α-
χαιούς, που είχαν επαναστατήσει μία εβδο-
μάδα νωρίτερα.  
 

Εικόνα 1 Αθανάσιος Διάκος 
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Έχοντας λάβει την άδεια του βοεβόδα της Λιβαδειάς Χασάν Αγά, κατορθώνει 
να στρατολογήσει 5.000 χωρικούς, με πρόσχημα την απόκρουση του Ανδρού-
τσου. 
  

 Στις 30 Μαρτίου, η Λιβαδειά πέφτει στα 
χέρια των επαναστατών και στη συνέχεια ο 
Διάκος οργανώνει την κατάληψη της Ατα-
λάντης (31 Μαρτίου) και της Θήβας (1 Α-
πριλίου). 
 
Ενώ λίγο αργότερα κυριεύει το ισχυρό 
φρο
ύριο 

της Μπουδουνίτσας  (Μενδενίτσας).  
 
Ακολούθως, επιχειρεί να καταλάβει το 
Ζητούνι (Λαμία), το διοικητικό κέντρο 
της περιοχής και το Πατρατζίκι (Υπά-
τη), χωρίς, όμως, επιτυχία, καθότι ο 
τοπικός οπλαρχηγός Μήτσος Κοντο-
γιάννης αρνείται να βοηθήσει, επειδή 
θεωρεί άκαιρο τον ξεσηκωμό. 
 

Η Οθωμανική διοίκηση θορυβείται από 
τον ξεσηκωμό των ραγιάδων και δια-
τάσσει τον Ομέρ 
Βρυώνη και τον Κιο-
σέ Μεχμέτ να κατα-
στείλουν την Επανά-
σταση, τόσο στη 
Ρούμελη, όσο και 
στην Πελοπόννησο.  
 
Στις 17 Απριλίου οι 

δυο πασάδες με 8.000 άνδρες στρατοπεδεύουν στο Λιανο-
κλάδι, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία. 
 
Ο κίνδυνος είναι μεγάλος για τους επαναστατημένους Έλληνες. Οι οπλαρχη-
γοί της περιοχής συσκέπτονται στο χωριό Καμποτάδες (20 Απριλίου) και α-
ποφασίζουν και υπερασπιστούν όλες τις διαβάσεις του Σπερχειού (Αλαμάνας), 
ώστε να αποκόψουν την πρόσβαση των Τούρκων προς τα Σάλωνα (Άμφισσα) 
και τη Λιβαδειά. 
 
Το πρωί της 23ης Απριλίου οι Τούρκοι επιτίθενται ταυτόχρονα σε όλο το εύ-
ρος του ελληνικού μετώπου.  
 

Εικόνα 2 Μενδενίτσα 

Εικόνα 3 Ζητούνι (Λαμία) 
Εικόνα 4 Ομέρ Βρυώνης 
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Ο Διάκος υπερασπίζεται με τους λιγοστούς άνδρες του το ξύλινο γεφύρι της 
Αλαμάνας. Μάχεται ηρωικά, τραυματίζεται και τελικά συλλαμβάνεται αιχμά-
λωτος. 
 
Ο επίλογος της μάχης της Αλαμάνας γράφεται την επόμενη ημέρα (24 Απριλί-
ου).  

 
 Ο τραυματισμένος Αθανάσιος Διάκος 
μεταφέρεται σιδηροδέσμιος στη Λα-
μία.  
 
Οι Οθωμανοί του προτείνουν να προ-
σκυνήσει και να συνεργαστεί μαζί 
τους όμως εκείνος αρνήθηκε.  
 
 
 
 

Ας διαβάσουμε όμως παρακάτω, μια καταγραφή, ίσως άγνωστη σε πολλούς, 
με το πραγματικό τέλος του Αθανασίου Διάκου, του πατριώτη μου, Ευθύμιου 
Χριστόπουλου, εκπαιδευτικού και δημοσιογράφου: 
 
«24 Απριλίου 1821 
 
Το καλοκαίρι του 1947 ως μαθητής της Β’ τάξης της Εκκλησιαστικής Σχολής 
Λαμίας, δέχτηκα την παρακίνηση του αείμνηστου Διευθυντού της Δημητρίου 
Κρικέλα να συγκεντρώσω πληροφορίες από γέρους Λαμιώτες που τις είχαν 
από τους πατεράδες τους, για ποιο ήταν το πραγματικό τέλος του Αθανασίου 
Διάκου. 
 
Ταξινομώντας αυτές που συγκέντρωσα, είδα ότι τέσσερες ήταν ακριβώς ίδιες, 
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αν και προέρχονταν από γερόντια που ζούσαν σε διαφορετικά σημεία της Λα-
μίας ο καθένας και μάλιστα ένας παππούς ήταν απ’ τη Ροδίτσα.  
 
Διασταυρώνοντας τες αργότερα, με όσα διάβαζα άλλα, καταλάβαινα ότι αυτές 
που είχα ήταν ασφαλώς οι σωστές. 
 
Το κύριο σημείο τους και κοινό, ήταν ότι τρεις Έλληνες, όταν έπιασαν το Διά-
κο και τον έφεραν στη Λαμία, τον έκλεισαν σ’ ένα παλιό κι εγκαταλειμμένο 
χάνι, εκεί που σήμερα έχει οικοδομηθεί το Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας στην 
οδό Καλύβα – Μπακογιάννη.  
 
Αυτοί οι τρεις είχαν περάσει πίσω – δυτικά – στο χάνι και από δύο μισοχαλα-
σμένα παραθυράκια είχαν παρακολουθήσει όλη τη νύχτα όλα όσα έγιναν μέ-
σα στο χάνι, τα οποία και αναφέρω στη συνέχεια.: 
 
Μετά τη σύλληψη του Διάκου στα ποριά Δαμάστας, τον έφεραν με συνοδεία 
ποινών και τραυματισμένο στη Λαμία, οδηγώντας από τη νότια της είσοδο 
που περνούσε δίπλα από το Γολγοθά (όπως έλεγαν το ξεκομμένο Λόφο όπου 
σήμερα είναι το κτίριο του Ορφανοτροφείου Αρρένων) και από την οδό Σα-
τωβριάνδου (σήμερα) και συνέχεια τον έφτασαν και τον έκλεισαν μέσα στο 
παλιό χάνι, όπου σήμερα – πάλι καλά! – έχει ανεγερθεί το Λαογραφικό Μου-
σείο. 
 
Τον έβαλαν μέσα και τον έδεσαν με σκοινιά σ’ ένα παχνί, το οποίο ήταν και ο 
πρώτος τόπος του μαρτυρίου του. 
 
Εκτός από δύο – τρεις Τούρκους που έμειναν μέσα να τον επιτηρούν, οι άλλοι 
– όχι όλοι – έμειναν απ’ έξω, ανατολικά σε κάτι δέντρα που ήταν εκεί, περιμέ-
νοντας από περιέργεια, ίσως, να ιδούν τι θα γινόταν. Όταν τον έδεσαν κι έφυ-
γαν, ο Διάκος άρχισε να πονάει από τα τραύματα που είχε, καταπονημένος κι 
από την ταλαιπωρία. 
 
Είχε περάσει αρκετή ώρα, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα δύο άντρες, 
που από τις φορεσιές τους έδειχναν ότι ήταν μπέηδες. Τον έναν, τον ήξερε 
από πριν. Ήταν ο Ομέρ Βρυώνης. Τον άλλον όχι. Απ’ ότι όμως είχαν ακούσει, 
υπολόγισαν ότι ήταν ο σκληρός Χαλήλ Μπέης. Αυτός μόνος προχώρησε κι άρ-
χισε να κάνει έλεγχο αν είχαν δέσει καλά το Διάκο. Τόσο πολύ φάνηκε ότι, κι 
ακόμα δεμένον, τον φοβόταν. 
 
Είχε νυχτώσει πια και οι τρεις που είχαν φτάσει εκεί κρυφά άρχισαν καθαρά 
να βλέπουν τι γίνεται. 
 
Όταν ο Χαλήλ Μπέης σιγουρεύτηκε – το είδαν καθαρά αυτό – ότι δεν υπήρχε 
φόβος διαφυγής, άρχισε να φωνάζει και να απειλεί. Σε μια στιγμή τον είδαν 
να χτυπάει στο πρόσωπο το Διάκο. 
 
Τον διακόπτει όμως ο άλλος, ο Βρυώνης, που πλησιάζει το Διάκο και τον βλέ-
πουν κάτι να του λέει. Δεν ακούνε όμως. Απ’ ότι βλέπουν όμως, καταλαβαί-
νουν ότι κάτι τον ρωτάει, γιατί βλέπουν το Διάκο να κουνάει αρνητικά το κε-
φάλι του. 
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Και ενώ τον βλέπουν να συνεχίζει ήρεμα, σε μια στιγμή εξαγριώνεται, φωνά-
ζει και χειρονομεί. Ατάραχος ο Διάκος τον αντιμετωπίζει και κάτι που του λέ-
ει, βλέπουν το Βρυώνη οργισμένο να αποχωρεί, αφήνοντας πια το θύμα στο 
δήμιό του. 
 
Απ’ τις αναλαμπές των δαυλών, ξεχωρίζουν την αγριότητα του Χαλήλ. Τον 
βλέπουν να τραβάει πιο πέρα τον επικεφαλής της Φρουράς – έτσι τουλάχι-
στον δείχνει – και με νευρικές και απειλητικές κινήσεις, κάτι του λέει, κι εκεί-
νον να υποκλίνεται κουνώντας το κεφάλι του. Και με μια τελευταία περιφρο-
νητική ματιά που ρίχνει στο Διάκο, τον βλέπουν να φεύγει, δείχνοντας ικανο-
ποιημένος. 
 
Ο Διάκος – και οι άλλοι τρεις απ’ έξω – μέσα στο μισοσκόταδο βλέπουν δύο 
Τούρκους να ανάβουν φωτιά σε μιαν άκρη. Πάνω της φέρνουν και βάζουν μια 
σιδηροστιά κι ένα μεγάλο χάλκινο κακάβι. Βλέπει μετά να ρίχνουν μέσα λάδι 
που είχαν σ’ ένα γκιούμι. 
 
Στη συνέχεια, μαζί με τον επικεφαλής, πλησιάζουν το Διάκο. Τον ανασηκώ-
νουν, δεμένο καθώς είναι, τον βάζουν να καθίσει πάνω σ’ ένα παλιό ξύλινο 
σκαμνί που βρέθηκε εκεί, του σηκώνουν τα πόδια, δεμένα καθώς είναι, και 
του τα δένουν έτσι που να κρέμονται. 
 
Τι θέλουν να κάνουν αναλογίζονται με περιέργεια και αγωνία, οι τρεις που 
παρακολουθούν, χωρίς να τολμήσουν και να ρωτήσουν. Βλέπουν όμως τους 
άλλους να περιπαίζουν το Διάκο. Φαίνεται κάτι να λένε και ο Διάκος να κου-
νάει επίμονα κι αρνητικά το κεφάλι του.  
 
Τι του λένε όμως δεν καταλαβαίνουν. Οπότε, κάθε φορά που ρωτάνε και αρ-
νείται τους βλέπουν να κρατάνε στα χέρια τους μυτερά καρφιά και να τα μπή-
γουν σιγά πρώτα, πιο δυνατά στη συνέχεια στις πατούσες των ποδιών του 
Διάκου, ο οποίος κάθε φορά αναταράζεται από τον πόνο. 
 
Η μυρωδιά του Λαδιού που καίγεται μέσα στο κακάβι, φτάνει έντονα στη μύ-
τη και των τριών απ’ έξω και υποπτεύονται τα χειρότερα. 
 
Οι βασανιστές του, όπως έχουν γυμνώσει τα πόδια του, παίρνουν απ’ το κα-
κάβι καυτό λάδι και αρχίζουν σιγά και βασανιστικά να το ρίχνουν στα πόδια 
του!… Τινάζεται κάθε φορά ο Διάκος, τόσο δυνατά λες και θα κόψει τις τριχιές 
όταν το λάδι πέφτει πάνω στα πόδια του. 
 
Αφού είδαν να μην αντιδρά έντονα, αφήνουν τα πόδια και παίρνουν και του 
σκίζουν το γιλέκο και την πουκαμίσα που φοράει, απογυμνώνοντας το πάνω 
μέρος του σώματος του με τα χέρια. Κι αρχίζουν τότε να του ρίχνουν καυτό 
Λάδι με αργές κινήσεις, στα χέρια, στο στήθος και στην πλάτη του.  
 
Βουβά οδύρεται ο Διάκος, χωρίς να βγάλει μιλιά από το στόμα του. Κι όσο δεν 
μιλάει, τόσο αγριεύουν περισσότερο οι βασανιστές του.  
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Και δείχνουν τόσο οργισμένοι, που αν ήταν τρόπος να τον θανατώσουν. Φαί-
νεται όμως πως έχουν εντολή μόνο να τον βασανίσουν χωρίς και να πεθάνει. 
Γι’ αυτό συνεχίζουν!… 
 
Το σώμα του Διάκου αρχίζει φαίνεται να νεκρώνεται. Όμως το πνεύμα όπως 
δείχνει, μένει καθάριο, ανέγγιχτο, σταθερό, συνεχίζοντος τις αρνήσεις και ε-
ξοργίζοντας περισσότερο τους Βασανιστές του. 
 
Αλλά αυτή η κατάσταση τους κάνει να βρίσκουν νέους τρόπους βασανισμών. 
Οι κινήσεις που κάνουν, δείχνοντας διάφορα σημεία του σώματος του, κάνουν 
τους τρεις που παρακολουθούν να ανατριχιάζουν.  
 
Και βλέπουν τους βασανιστές να παίρνουν στα χέρια τους τα καρφιά που εί-
χαν και έσπαζαν τις φούσκες που δημιουργούνταν στο δέρμα απ’ το καυτό 
λάδι, να αρχίζουν να κάνουν το ίδιο και στο σώμα και στα χέρια από ψηλά. 
Αποκαμωμένοι όμως και οι ίδιοι οι Βασανιστές, που δεν άλλαξαν βάρδια όλη 
τη νύχτα, βλέπουν ότι δεν πετυχαίνουν τίποτα. Και μιας και το λάδι τελείωσε, 
μιας και έφτασε πια και το ξημέρωμα, σταματούν. 
 
Το Διάκο τον κρατάνε πια όρθιο οι τριχιές που τον έχουν δεμένο. 
 
Τότε και οι τρεις παρατηρητές, απ’ έξω, για να μη γίνουν αντιληπτοί, έφυγαν 
με προφυλάξεις, κατευθυνόμενοι προς το βορεινό μέρος του ρέματος, όπου 
είχαν αρχίσει να έρχονται δειλά και οι πρώτοι περίεργοι. 
 
Κι όταν πια ο ήλιος έχει ανέβη ψηλά, λύνουν το Διάκο και σέρνοντας τον βγά-
ζουν έξω, χωρίς όμως να δείχνει ότι καταλαβαίνει. 
 
Όσοι είχαν την ευκαιρία να τον δουν το απόγευμα που τον είχαν φέρει, τώρα 
βλέποντας τον, δεν τον αναγνωρίζουν, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είχε συμ-
βεί. Το μόνο που βλέπουν είναι το κακοποιημένα ρούχα του. 
 
Σέρνοντας τον προς τα βόρεια, τον περνάνε πέρα από το ρέμα που έκοβε την 
πλατεία Λαού στα δυο καταμεσής και τραβώντας ανατολικότερα έφτανε στη 
Δημοτική Αγορά, από εκεί στο κατάστημα Πολιτικού και μετά κατεβαίνοντας 
προς τα νότια, απλωνόταν κατά μήκος της οδού Θερμοπυλών. 
 
Όταν τον πέρασαν στο ρέμα, στάθηκαν περίπου ανατολικά της σημερινής δι-
πλής βρύσης, γιατί ανατολικότερα ετοίμαζαν το στήσιμο της… ψησταριάς! 
Κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί γύρω εκεί με την άδεια του Χαλήλ Μπέη 
 βέβαια, γιατί άφησε τον κόσμο να δει τι θα έκαναν στο Διάκο, ώστε να φοβη-
θεί και να μην επιχειρήσει κανένας άλλος να πράξει το ίδιο, πράγμα που πέ-
τυχε.  
 
Κανένας Λαμιώτης δεν φάνηκε να συμμετείχε στην επανάσταση! 
 
Μέσα στο πλήθος που παρακολουθεί με αγωνία, ξεχωρίζει μια κάπως ηλικιω-
μένη γυναίκα.  
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Είναι η δόλια μόνα του Διάκου, που είχε μάθει τη σύλληψη του γιου της και 
ολονυχτίς πεζοπορώντας είχε φτάσει στη Λαμία, όπου δεν περίμενε να δει το 
σπλάγχνο της έτσι! 
 
Για μια στιγμή βουβαίνονται όλοι. Βλέπουν να φτάνει εκεί ο δήμιος, ονόματι 
Αλεξίου, κρατώντας ένα σουβλί. Και αμέσως καταλαβαίνουν τι πρόκειται να 
γίνει! 
 
Αυτός, τρέμει από το φόβο του, γιατί έχει αυστηρή εντολή να μην του πεθάνει 
ο Διάκος όταν θα τον σουβλίζει. 
 
Και αρχίζει το τελευταίο πια μαρτύριο. 
 
Δένοντας το Διάκο ανάσκελα σε ένα σαμάρι, με τα πόδια του ανοιχτά, αρχίζει 
προσεκτικά ο δήμιος να χώνει την πολύ καλό λεπτισμένη άκρη του σουβλιού, 
ξεκινώντας απ’ τη βουβωνική χώρα και προχωρώντας προς τα επάνω, περνώ-
ντας το σουβλί κάτω οπό το δέρμα, μέχρι που το έβγαλε πάνω στην πλάτη του, 
λίγο κάτω απ’ το δεξιό του το αυτί. 
 
Από κάποιες μικροκινήσεις που κάνει ο Διάκος κάθε φορά που σπρώχνει το 
σουβλί προς τα επάνω ο δήμιος, δείχνει ότι ακόμα είναι ζωντανός. 
Μόλις τελειώνει ο γύφτος, ορμούν Τούρκοι και με σκοινιά δένουν το σώμα γύ-
ρω στο σουβλί για να μη σπάσει το δέρμα και ακουμπάνε όρθιο σχεδόν το 
σουβλί με το Διάκο σ’ ένα δέντρο. 
 
Στη συνέχεια, σπεύδουν να συγυρίσουν τη φωτιά που έχουν ανάψει. Και τότε 
γίνεται κάτι που ξαφνιάζει τους πάντες. 
 
Ένας Τούρκος καβάλα στο ψαρί του άλογο στέκεται μπροστά στο σουβλισμέ-
νο, βγάζει τη διμούτσουνη όρθια κουμπούρα του και τη στρέφει στο Διάκο.  
 
Δύο κουμπουριές ακούγονται που βρίσκουν κατάστηθα το Διάκο.  
 
Κι ο Τούρκος κεντρίζοντας το άλογο του, χάνεται στην ανηφόρα μέσα στα 
στενάκια που περιβάλλουν τα χαμηλά σπιτάκια. 
 
Ο Χαλήλ Μπέης, βλέπει αυτό και αφρίζει απ’ το θυμό του. Και δίνει εντολή, να 
βάλουν το Διάκο έτσι, πάνω στη φωτιά, και να τον γυρίσουν λίγο! 
 
Ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή την κτηνωδία μένει άφωνος.  
 
Στη συνέχεια ο Χαλήλ οργισμένος και ανικανοποίητος, δίνει εντολή να πά-
ρουν έτσι με το σουβλί το νεκρό το Διάκο και πάνε να τον πετάξουν στην άκρη 
του ρέματος, ανατολικά από το χάνι που τον είχαν, εκεί όπου πέταγαν τις κο-
πριές των αλόγων που είχαν στους στάβλους, τους οποίους διατηρούσαν από 
τη βόρεια πλευρά της Νομαρχίας μέχρι το πέτρινο γυμνάσιο.  
 
Τη διαβεβαίωση αυτή είχα απ’ όλα σχεδόν τα γερόντια που ρώτησα το 1947, 
τότε που φαίνονταν ακόμα οι κρίκοι στο βόρειο τοίχο της θερινής «ΤΙΤΑΝΙ-
ΑΣ». 
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Εκεί λοιπόν, βορειοανατολικά της σκάλας που κατεβαίνει σήμερα από την οδό 
Λυκούργου στην πρώην ψαραγορά, άφησαν το νεκρό ξεσκέπαστο, άταφο, 
σχεδόν τρείς ημέρες φρουρούμενο.  
 
Οι φρουροί αποχώρησαν την τρίτη ημέρα αφού άρχισε να μυρίζει, οπότε βρή-
καν ευκαιρία κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι περίμεναν και είχαν προετοιμάσει 
έναν λάκκο εκεί ακριβώς που σήμερα είναι ο τάφος του, πήγαν, του έβγαλαν 
το σουβλί, τον καθάρισαν λίγο και πήγαν και τον έθαψαν, χωρίς να βάλουν 
πάνω του ούτε έναν σταυρό από φόβο. 
 
 

 
Εικόνα 5 Τάφος Αθανασίου Διάκου Λαμία 

 
Αργότερα, περί το 1860, ο Συνταγματάρχης  Ρούβαλης που είχε έρθει από την 
Καλαμάτα με μετάθεση στη Λαμία και είχε πληροφορηθεί πού περίπου είχαν 
θάψει το Διάκο έκανε έρευνες να τον βρει. 
 
Ο παππούς μου που είχε στήσει την παράγκα – πρώτο μαγαζί του πριν λίγο 
καιρό, απέναντι δυτικά, όπου μετά χτίστηκε η αποθήκη των αδελφών Κοντα-
ξή, είδε στρατιώτες να ανοίγουν μικρούς λάκκους ανατολικά του, ψάχνοντας. 
 
Όταν ρώτησε τι ζητάνε, του είπαν ότι ψάχνουν τον τάφο του Διάκου.  
 
Την πληροφορία αυτή είχα από τον πατέρα μου, όπως την είχε ακούσει από 
τον παππού μου.  
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Σε ένα σημείο, βρήκαν ένα σωρό – σκελετό ανθρώπινου σώματος και αφού 
δεν είχαν βρεθεί άλλα γύρω, κατέληξαν ότι ήταν του Διάκου.  
 
Το συγκέντρωσαν, το καθάρισαν και τα έβαλαν σε ένα κουτί ξύλινο και τα έ-
θαψαν πάλι στο ίδιο σημείο, τοποθετώντας πάνω μερικές πέτρες και έναν 
σταυρό με το όνομα του. 

 

 
Εικόνα 6 Μνημείο Αθανασίου Διάκου (εγγύς Πλατείας Λαού) Λαμία 

 
Τέλος, στις αρχές του 1900 η Λαμία τίμησε το Διάκο όπως έπρεπε. Αφού ανα-
καίνισε τον πρόχειρο τάφο του στο σημείο που είναι ακόμα, έστησε τον υπέρ-
λαμπρο ανδριάντα του στην πλατεία Διάκου, με αποκαλυπτήρια επίσημα, πα-
ρουσία και του Βασιλέως Γεωργίου Α’ και της βασιλικής οικογένειας, υπουρ-
γών, στρατιωτικών και άλλων επισήμων, στις 23 Απριλίου 1903». 

 

 
Εικόνα 7 Άγαλμα στην ομώνυμη πλατεία 

 
"Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θελ’ να πεθάνω" (Α. Διάκος) 
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ΑΘΑΝΑΤΟΣ !!! 
 

Πηγές:   
 Βικεπαίδια 
 «Λαμιακή Φωνή» 
 «Άρθρο Ευθύμιου Χριστόπουλου, εκπαιδευτικού και δημοσιο-

γράφου» 
 
 
 
 
 
 


