
Ο δρόμος έχει την δική του
ιστορία
Αθανασίου Διάκου Βόλος

Ο δρόμος Αθ. Διάκου ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου πήρε το
όνομά του από ένα ατρόμητο παλικάρι της Ελληνικής επανάστασης. Είναι ένας
μικρός δρόμος πίσω από το ενδέκατο δημοτικό σχολείου Βόλου.

Ο Αθανάσιος Διάκος ή Αθανάσιος Γραμματικός
(Μασαβέτας) γεννήθηκε το 1788 στην Άνω Μουσουνίτσα της Φωκίδας.  Ο
Αθανάσιος Διάκος έμεινε στην ιστορία ως ένας ζωντανός θρύλος, τόσο για την
αγωνιστικότητα και το θάρρος του αλλά και για τον αργό και φρικιαστικό θάνατο
που υπέστη. Τον σούβλισαν οι Τούρκοι ζωντανό. Ο Διάκος, ήταν
παιδί ενός κλέφτη, του Νικολάου Γραμματικού.  Σε ηλικία 12 ετών στάλθηκε από
την μητέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αρτοτίνα
Φωκίδας. Στα δεκαεπτά του ήταν ήδη μοναχός και πέντε χρονιά μετά
χειροτονήθηκε σε διάκονο (διάκος).

Ο Αλή Πασάς στα Γιάννενα έκανε σχέδια κατά του Σουλτάνου.
Κάλεσε όλους τους καπετάνιους Αρβανίτες και Χριστιανούς. Αντί όμως να πάει ο
Σκαλτσοδήμος ως αντιπρόσωπος των αρματολών του Λιδωρικίου, έστειλε τον
Διάκο στην θέση του. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο ο Αθανάσιος Διάκος έγινε
αρματολός στον στρατό του Αλή Πασά το 1814 – 1816. Εκεί γνώρισε και τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο Διάκος έγινε
καπετάνιος έχοντας και εκείνος την δική του ομάδα κλεφτών. Φυσικά όπως και
άλλοι, ήταν και μέλος της Φιλικής εταιρίας. Χάρις στον Αθανάσιο Διάκο και τον
Βασίλη Μπούσγο, η Λιβαδειά ελευθερώθηκε από τους Τούρκους, στις 4
Απριλίου 1821. Η μάχη κράτησε τρεις συνεχόμενες ημέρες και κάηκε το σπίτι του.

Τον Απρίλιο 1821, ο Ομέρ Βρυώνης και ο Κιοσέ Μεχμέτ (διοικητές του Τουρκικού
στρατού) κατέβηκαν με 9.000 άνδρες για να σταματήσουν την επανάσταση που
είχε ξεσπάσει στην Πελοπόννησο. Ο Αθανάσιος Διάκος μαζί με  1.500 άνδρες
συμφώνησαν να κλείσουν τους δρόμους που οδηγούσαν σε Λοκρίδα και
Φωκίδα. Ο Αθανάσιος Διάκος με 500 άνδρες, θα έκλεινε τη γέφυρα της
Αλαμάνας, η οποία οδηγούσε στις Θερμοπύλες.

Πολλές ομάδες ανδρών είχαν σκοτωθεί. Ο Αθανάσιος Διάκος έτρεξε στην
ξύλινη γέφυρα της Αλαμάνας για βοήθεια. Η μάχη ήταν άνιση οι άνδρες που του
απέμειναν ήταν πια 50 ή 10 και προσπάθησαν να τον πείσουν να υποχωρήσουν.
Ο Διάκος όμως αρνήθηκε, ώσπου τραυματίστηκε και συνελήφθη από Αλβανούς.
Το γιαταγάνι του είχε σπάσει και ο ίδιος είχε πληγωθεί στον ώμο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AD%CF%81_%CE%92%CF%81%CF%85%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82


Όταν τον μετέφεραν ενώπιόν του Ομέρ Βρυώνη, εντυπωσιάστηκε τόσο ο Πασάς
που του πρότεινε να τον προσλάβει στον Τουρκικό στρατό. Ο Διάκος όμως ήταν
σε όλα αρνητικός. Η ποινή που του επεβλήθη  ήταν ο ανασκολοπισμός.
Δηλαδή να τον σουβλίσουν ζωντανό. Όταν του ανακοινώθηκε η ποινή τότε ήταν
που είπε ο Διάκος το περίφημο: «Για ιδές μωρέ καιρό που διάλεξε, ο Χάρος να με
πάρει, τώρα π’ ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι».

Στις 24 Απριλίου 1821 ήρθε ο συγκλονιστικός θάνατός του που συγκίνησε όλη
την Ελλάδα.

Τα άπαιχτα σαΐνια

https://www.maxmag.gr/afieromata/laskarina-mpoympoylina/

