Γελλήζεθε είηε ζηελ Άλσ Μνπζνπλίηζα είηε ζηελ Αξηνηίλα ζηηο 4
Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1788. Δίρε έθεζε ζηε ζξεζθεία θαη ζε ειηθία 12
εηώλ ζηάιζεθε από ηε κεηέξα ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ
Πξνδξόκνπ ζηελ Αξηνηίλα Φσθίδαο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Έγηλε
κνλαρόο ζε ειηθία δεθαεπηά εηώλ θαη, ιόγσ ηεο αθνζίσζήο ηνπ ζηε
ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ, έγηλε πνιύ γξήγνξα δηάθνο.
Η ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη πσο όηαλ ν Αζαλάζηνο Γηάθνο ήηαλ κνλαρόο,
έλαο Σνύξθνο παζάο πήγε ζην κνλαζηήξη ηνπ Πξνδξόκνπ ζηελ Αξηνηίλα
κε ηα ζηξαηεύκαηά ηνπ θαη εληππσζηάζηεθε απ' ηελ εκθάληζε ηνπ λεαξνύ
κνλαρνύ. Ο Γηάθνο πξνζβιήζεθε απ' ηα ιεγόκελα ηνπ Σνύξθνπ θαη κεηά
από θαβγά ηνλ ζθόησζε. Έηζη αλαγθάζηεθε λα θύγεη ζηα θνληηλά βνπλά
θαη λα γίλεη θιέθηεο.

.

Δθείλε ηελ πεξίνδν ν Αιή παζάο, ζηα Γηάλλελα, έθαλε ζρέδηα ελαληίνλ
ηνπ νπιηάλνπ θαη θάιεζε ζηελ έδξα ηνπ όινπο ηνπο θαπεηάληνπο,
Αξβαλίηεο θαη Χξηζηηαλνύο. Αλάκεζα ηνπο θαη ηνλ θαιηζνδήκν.
Δθείλνο όκσο έζηεηιε ηνλ Γηάθν ζηε ζέζε ηνπ. Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο
ππήξμε αξκαηνιόο γηα δύν ρξόληα (1814-1816) ζην ζηξαηό ηνπ Αιή
παζά ηνλ ίδην θαηξό κε ηνλ Οδπζζέα Αλδξνύηζν.
Όηαλ ν Αλδξνύηζνο έγηλε θαπεηάληνο κηαο κνλάδαο αξκαηνιώλ ζηε
Ληβαδεηά, ν Γηάθνο ήηαλ γηα έλα ρξόλν πξσηνπαιίθαξν ηνπ. ηα ρξόληα
πνπ αθνινπζνύλ θαη πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ν
Γηάθνο είρε θηηάμεη ηε δηθή ηνπ νκάδα θιεθηώλ θαη όπσο πνιινί άιινη
θαπεηάληνη θιεθηώλ θαη αξκαηνιώλ γίλεηαη κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο.

ύληνκα κεηά από ην μέζπαζκα ησλ ερζξνπξαμηώλ, ν Γηάθνο θη έλαο ληόπηνο
θαπεηάληνο θαη θίινο, ν Βαζίιεο Μπνύζγνο, νδήγεζαλ έλα απόζπαζκα
καρεηώλ ζηε Ληβαδεηά κε ζθνπό ηελ θαηάιεςε ηεο. ηηο 1 Απξηιίνπ ηνπ 1821,
κεηά από ηξεηο εκέξεο άγξηαο κάρεο από ζπίηη ζε ζπίηη, ην θάςηκν ηνπ ζπηηηνύ
ηνπ Μηξ Αγά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ραξεκηνύ θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ
θάζηξνπ, ε πόιε έπεζε ζηνπο Έιιελεο.
Η Ληβαδεηά, ειεύζεξε πιένλ, ζήθσζε ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηηο 4 Απξηιίνπ ζην
θάζηξν θαη ηελ ζέζε Ώρα. Ο Χνπξζίη παζάο, εληεηαικέλνο από ηνλ νπιηάλν,
έζηεηιε δύν από ηνπο ηθαλόηεξνπο δηνηθεηέο ηνπ απ' ηε Θεζζαιία, ηνλ Οκέξ
Βξπώλε θαη ηνλ Κηνζέ Μερκέη, επηθεθαιήο 8.000 πεδώλ θαη 900 ηππέσλ
Σνύξθσλ κε δηαηαγή λα θαηαζηείινπλ ηελ επαλάζηαζε ζηε Ρνύκειε θαη κεηά
λα πξνρσξήζνπλ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ πνιηνξθία
ηεο Σξηπνιηηζάο.

Ο Χνπξζίη ζηεξηδόηαλ ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ Οκέξ Βξπώλε.
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καρεηέο Παλνπξγηά θαη Γπνβνπληώηε, απνθάζηζαλ λα απνθόςνπλ ηελ ηνύξθηθε
πξνέιαζε ζηε Ρνύκειε. Η ειιεληθή δύλακε ησλ 1.500 αλδξώλ ρσξίζηεθε ζε ηξία
ηκήκαηα: ν Γπνβνπληώηεο ζα ππεξαζπηδόηαλ ηε γέθπξα ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, ν
Παλνπξγηάο ηα ύςε ηεο Χαιθσκάηαο, θαη ν Γηάθνο ηε γέθπξα ηεο Αιακάλαο.
νη Σνύξθνη δηαίξεζαλ ηε δύλακή ηνπο. Η θύξηα ηνύξθηθε δύλακε επηηέζεθε ζην Γηάθν.
Η άιιε επηηέζεθε ζην Γπνβνπληώηε, ηνπ νπνίνπ ην απόζπαζκα γξήγνξα νδεγήζεθε
ζε νπηζζνρώξεζε, θαη ε ππόινηπε ζηνλ Παλνπξγηά, νη άληξεο ηνπ νπνίνπ
ππνρώξεζαλ όηαλ πιεγώζεθε ζνβαξά, ελώ βξήθαλ εξσηθό ζάλαην, κεηαμύ ησλ
άιισλ αλδξώλ, θαη ν επίζθνπνο αιώλσλ Ηζαΐαο. Έρνληαο ε πιεηνςεθία ησλ
Διιήλσλ ππνρσξήζεη, νη Σνύξθνη ζπγθέληξσζαλ ηελ επηζεηηθή ηνπο ηζρύ ελάληηα ζηε
ζέζε ηνπ Γηάθνπ ζηε γέθπξα ηεο Αιακάλαο. Βιέπνληαο όηη ήηαλ ζέκα ρξόλνπ πξνηνύ
θαηαθιπζηνύλ απ' ηνλ ερζξό, ν Μπνύζγνο, πνπ πνιεκνύζε παξάιιεια κε ηνλ Γηάθν,
ηνπ πξόηεηλε λα ππνρσξήζνπλ.
Ο Γηάθνο επέιεμε λα κείλεη θαη λα παιέςεη καδί κε 48 ζπκπνιεκηζηέο ηνπ ζε κία
απειπηζκέλε κάρε ζώκα κε ζώκα, ιίγεο ώξεο πξηλ ζπληξηβνύλ.
Ο ζνβαξά πιεγσκέλνο ζηνλ δεμί ώκν ν Γηάθνο ζπλειήθζε από πέληε Σζάκεδεο.

Ο Γηάθνο κεηαθέξζεθε από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ Λακία κπξνζηά ζηνλ Οκέξ Βξπώλε,
ν νπνίνο πξνζθέξζεθε λα ηνλ θάλεη αλώηεξν αμησκαηηθό ζηνλ νζσκαληθό ζηξαηό αλ
αιιαμνπηζηνύζε θαη αζπαδόηαλ ην Ιζιάκ. Ο Γηάθνο αξλήζεθε απαληώληαο "Εγώ
Γξαηθόο γελλήζεθα, Γξαηθόο ζε λα πεζάλω".
Ο Οκέξ παζάο έδεημε ζπκπάζεηα πξνο ηνλ Γηάθν, αιιά θάπνηνο Χαιήι κπέεο από
ηελ πόιε ηθέηεπζε γηα ηελ άκεζε θαη παξαδεηγκαηηθή ζαλάησζή ηνπ. Ο Γηάθνο
αληηκεηώπηζε ην καξηπξηθό ηνπ ζάλαην κε ζάξξνο. Μόλν έλα παξάπνλν βγήθε απ' ηα
ρείιε ηνπ, πξνβιέπνληαο ηελ αλάζηαζε ηνπ Διιεληζκνύ: "Γηα δεο θαηξό πνπ δηάιεμε ν
ράξνο λα κε πάξεη, ηώξα πνπ αλζίδνπλ ηα θιαδηά θαη βγάδεη ε γεο ρνξηάξη". Καηά κηα
παξάδνζε ν Γηάθνο ζηξάθεθε πξνο ηνπο Αιβαλνύο θαη είπε "Δελ βξίζθεηαη από ζαο
θαλέλα παιιεθάξη λα κε ζθνηώζεη κε πηζηόια θαη λα κε γιπηώζεη από ηνπο
Χαιδνύπηδεο!».
Η θνβεξή απηή ζαλαηηθή πνηλή εθηειέζηεθε ζηε Λακία ζηηο 24 Απξηιίνπ, ηελ επνκέλε
ηεο κάρεο ζηελ Αιακάλα. Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ, νη Σνύξθνη πέηαμαλ ην ιείςαλό ηνπ ζε
θνληηλό ραληάθη. Οη Χξηζηηαλνί, όκσο, βγήθαλ θξπθά ηε λύρηα θαη έζαςαλ ην ζώκα
ηνπ, ζηνλ ρώξν πνπ αξρίδεη ζήκεξα ε νδόο Ηζατα. Ο ρώξνο ηεο ηαθήο ηνπ είρε
ιεζκνλεζεί θαη αλαθαιύθζεθε από ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Ρνύβαιε. Η επηηξνπή
εθδνπιεύζεσλ, ηνλ αλαγλώξηζε σο αλώηαην αμησκαηηθό πξώηεο ηάμεο.

