


Τα οστά του μεταφέρθηκαν σε μεταλλικό κουτί  
στην Πρέβεζα και τοποθετήθηκαν στην πλατεία της πόλης, 

στη βάση του αγάλματός του.

Τον ονόμασαν  
«Λιοντάρι της Γραβιάς».

Ο στρατιώτης  
Κωνσταντίνος Καλατζής, 

φρουρός τη νύχτα  
του θανάτου του, κρύφτηκε 

και είδε τι συνέβη.

Νονός του ήταν  
ο Λάμπρος Κατσώνης.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μετά τη μάχη στο Χάνι 
της Γραβιάς γράφτηκε το 

δημοτικό τραγούδι:  
«Τ’ Αντρούτσου η μάνα 

χαίρεται, του Διάκου 
καμαρώνει. Γιατί έχουν 
γιους αρματολούς και 
γιους καπεταναίους. 

Ανδρούτσος φυλάει τη 
Γραβιά, Διάκος  
την Αλαμάνα».

Πριν από την Επανάσταση 
υπήρξε αρματολός  

της Λειβαδιάς.

Ο Γιάννης Γκούρας,  
το πρωτοπαλίκαρο του 

Ανδρούτσου, έδωσε εντολή  
να τον δολοφονήσουν.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ήταν γιος του Ανδρέα Βερούση και της Ακριβής Τσαρλαμπά. Μετά τον 
θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του μετακόμισε στη Λευκάδα.
Ο Αλή Πασάς, χάρη στην παλιά φιλία που είχε με τον πατέρα του, τον πήρε στην 
αυλή του, στα Ιωάννινα. Εκεί φοίτησε στη στρατιωτική σχολή του Αλή Πασά κι έγι-
νε αρχηγός της προσωπικής φρουράς του.
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Αργότερα πήγε στα Επτάνησα, όπου ανατέθηκε σε εκεί-
νον και στον Πανουργιά η προετοιμασία για την εξέγερση στην Ανατολική Στερεά Ελ-
λάδα. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, με αποκορύφωμα τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς.
Φυλακίστηκε στην Ακρόπολη, κατηγορούμενος για συνεργασία με τον εχθρό. Τον 
δολοφόνησαν πριν προλάβει να δικαστεί.

ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ  
(8 ΜΑΐΟΥ 1821)

Ο Ανδρούτσος έφτασε στη Γραβιά με λίγους άντρες. Πρότεινε 
στους άλλους αρχηγούς να κλειστούν στο Χάνι και να πολεμή-
σουν για να σταματήσουν τον εχθρό. Όσοι δε δέχτηκαν έπιασαν 
τα υψώματα, δεξιά και αριστερά του δρόμου. Για να ενθαρρύνει 
όσους έμειναν μαζί του, τους κάλεσε να χορέψουν τσάμικο. Εκατόν 
είκοσι άντρες μετέτρεψαν το Χάνι σε φρούριο.
Ο Ομέρ Βρυώνης νίκησε όσους ήταν στα υψώματα και ζήτησε 
από τον Ανδρούτσο και τους άντρες του να παραδοθούν. Εκείνοι 
αρνήθηκαν! Οι Τούρκοι έκαναν τρεις εφόδους, αλλά αποκρού-
στηκαν όλες κι έτσι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Οι Έλληνες 
κατάλαβαν ότι θα έφερναν κανόνια για να τους ανατινάξουν κι 
έτσι τα ξημερώματα κατάφεραν να περάσουν κρυφά ανάμεσα 
από τους Τούρκους. Τριακόσιοι Τούρκοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 
εξακόσιοι τραυματίστηκαν. Μόνο έξι άντρες έχασαν οι Έλληνες.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ:

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ…
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 
μύησε τον Αθανάσιο Διάκο  

στη Φιλική Εταιρεία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γεννήθηκε: Ιθάκη, 1790
Απεβίωσε: Αθήνα, 1825
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το πραγματικό του επίθετο ήταν Γραμματικός ή Μασσαβέτας. Δώδεκα 
χρονών ήταν όταν η μητέρα του τον έστειλε σε μοναστήρι για την εκπαίδευσή του. 
Έγινε μοναχός σε ηλικία δεκαεπτά ετών και γρήγορα διάκος. Είχε τέσσερα αδέρφια. 
Έγινε κλέφτης υπό την εξουσία του οπλαρχηγού Σκαλτσά. Όταν έμαθε πως οι Τούρ-
κοι σκότωσαν τον πατέρα του και ένα από τα αδέρφια του, ορκίστηκε να τους εκδι-
κηθεί. Πήγε στα Ιωάννινα, στη σωματοφυλακή του Αλή Πασά. Εκεί ο Ανδρούτσος 
τον πήρε υπό την προστασία του. Και οι δύο μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Κατέ-
λαβε τη Λιβαδειά μαζί με άλλους αγωνιστές μετά από τρεις μέρες μάχης. Διακρίθη-
κε στη Μάχη της Αλαμάνας.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 
(22 Ή 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821) 

Ο Χουρσίτ πασάς έστειλε τους Τούρκους διοικητές του με πολυ-
άριθμο στρατό να καταπνίξουν την Επανάσταση στη Ρούμελη και 
μετά να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο. Ο Διάκος με τον Δυο-
βουνιώτη και τον Πανουργιά αποφάσισαν να τους αντιμετωπίσουν 
κοντά στις Θερμοπύλες, και έτσι κατευθύνθηκαν σε τρία διαφορετικά 
σημεία. Ο Διάκος θα υπερασπιζόταν τη γέφυρα της Αλαμάνας. 
Οι άλλοι δύο αρχηγοί με τα στρατεύματά τους υποχώρησαν, αλλά 
ο Διάκος επέλεξε να μείνει και να πολεμήσει με λίγους συμπολεμι-
στές του ως το τέλος. Πληγωμένος στον δεξιό ώμο, συνελήφθη 
από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στη Λαμία μπροστά στον 
Ομέρ Βρυώνη. Εκείνος του πρότεινε να τον κάνει αξιωματικό στον 
οθωμανικό στρατό, αρκεί να αλλαξοπιστούσε. «Εγώ Γραικός γεν-
νήθηκα, Γραικός και θ’ αποθάνω!» ήταν η ηρωική απάντησή του. 
Την επόμενη μέρα υπέστη έναν από τους αγριότερους τρόπους 
εκτέλεσης, το παλούκωμα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ…

«Για δες καιρό που διάλεξε 
ο χάρος να με πάρει, τώρα 
που ανθίζουν τα κλαδιά και 

βγάζει η γης χορτάρι» λέγεται 
ότι αναφώνησε ο Διάκος λίγο 

πριν ξεψυχήσει.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια μέρα ο Καπετάνιος 
Τσαμ Καλόγερος 

πληγώθηκε στο πόδι 
και κινδύνευε να πέσει 

στα χέρια των Τούρκων, 
αλλά ο Διάκος τον 

υπερασπίστηκε και τον 
μετέφερε σε ασφαλές 

μέρος δύο ώρες δρόμο 
αποκεί. Τότε εκείνος 
μπροστά σε όλους 

τους κλέφτες είπε: «Αν 
πεθάνω, αυτός πρέπει να 

γίνει καπετάνιος σας».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γεννήθηκε: Άνω Μουσουνίτσα  
ή Αρτοτίνα, 1788
Απεβίωσε: Λαμία, 1821

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο 
Διάκος ήταν μοναχός, ένας Τούρκος 

πασάς εντυπωσιάστηκε από την εμφάνισή 
του. Ο Διάκος προσβλήθηκε από 

αυτά που του είπε και, στη συμπλοκή 
που ακολούθησε, τον σκότωσε. Έτσι, 
αναγκάστηκε να καταφύγει στα βουνά  

και να γίνει κλέφτης.






