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«Γηα δεο θαηξό πνπ δηάιεμε ν ράξνο λα κε πάξεη
ηώξα π΄ αλζίδνπλ ηα θιαδηά θαη βγάδεη ε γε ρνξηάξη»

ηνπ Δπζύκηνπ Χξηζηόπνπινπ, Δθπαηδεπηηθνύ - Γεκνζηνγξάθνπ
Σν θαινθαίξη ηνπ 1947 σο καζεηήο ηεο Β΄ηάμεο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο
Λακίαο, δέρηεθα ηελ παξαθίλεζε ηνπ αείκλεζηνπ Γηεπζπληνύ ηεο Γεκεηξίνπ
Κξηθέια λα ζπγθεληξώζσ πιεξνθνξίεο από γέξνπο Λακηώηεο πνπ ηηο είραλ από ηνπο
παηεξάδεο ηνπο, γηα πνην ήηαλ ην πξαγκαηηθό ηέινο ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ.
Σαμηλνκώληαο απηέο πνπ ζπγθέληξσζα, είδα όηη ηέζζεξεο ήηαλ αθξηβώο ίδηεο,
αλ θαη πξνέξρνληαλ από γεξόληηα πνπ δνύζαλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Λακίαο ν
θαζέλαο θαη κάιηζηα έλαο παππνύο ήηαλ απ΄ ηε Ρνδίηζα. Γηαζηαπξώλνληαο ηεο
αξγόηεξα, κε όζα δηάβαδα άιια, θαηαιάβαηλα όηη απηέο πνπ είρα ήηαλ αζθαιώο νη
ζσζηέο.
Σν θύξην ζεκείν ηνπο θαη θνηλό, ήηαλ όηη ηξεηο Έιιελεο, όηαλ έπηαζαλ ην Γηάθν
θαη ηνλ έθεξαλ ζηε Λακία, ηνλ έθιεηζαλ ζ’ έλα παιηό θη εγθαηαιεηκκέλν ράλη, εθεί
πνπ ζήκεξα έρεη νηθνδνκεζεί ην Λανγξαθηθό Μνπζείν Λακίαο ζηελ νδό Καιύβα –
Μπαθνγηάλλε. Απηνί νη ηξεηο είραλ πεξάζεη πίζσ – δπηηθά – ζην ράλη θαη από δύν
κηζνραιαζκέλα παξαζπξάθηα είραλ παξαθνινπζήζεη όιε ηε λύρηα όια όζα έγηλαλ
κέζα ζην ράλη, ηα νπνία θαη αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα.:
Μεηά ηε ζύιιεςε ηνπ Γηάθνπ ζηα πνξηά Γακάζηαο, ηνλ έθεξαλ κε ζπλνδεία
πνηλώλ θαη ηξαπκαηηζκέλν ζηε Λακία, νδεγώληαο από ηε λόηηα ηεο είζνδν πνπ
πεξλνύζε δίπια από ην Γνιγνζά (όπσο έιεγαλ ηνλ μεθνκκέλν Λόθν όπνπ ζήκεξα
είλαη ην θηίξην ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ Αξξέλσλ) θαη από ηελ νδό αησβξηάλδνπ
(ζήκεξα) θαη ζπλέρεηα ηνλ έθηαζαλ θαη ηνλ έθιεηζαλ κέζα ζην παιηό ράλη, όπνπ
ζήκεξα – πάιη θαιά! – έρεη αλεγεξζεί ην Λανγξαθηθό Μνπζείν.
Σνλ έβαιαλ κέζα θαη ηνλ έδεζαλ κε ζθνηληά ζ’ έλα παρλί, ην νπνίν ήηαλ θαη ν
πξώηνο ηόπνο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ.
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Δθηόο από δύν – ηξεηο Σνύξθνπο πνπ έκεηλαλ κέζα λα ηνλ επηηεξνύλ, νη άιινη –
όρη όινη – έκεηλαλ απ’ έμσ, αλαηνιηθά ζε θάηη δέληξα πνπ ήηαλ εθεί, πεξηκέλνληαο
από πεξηέξγεηα, ίζσο, λα δνπλ ηη ζα γηλόηαλ. Όηαλ ηνλ έδεζαλ θη έθπγαλ, ν Γηάθνο
άξρηζε λα πνλάεη από ηα ηξαύκαηα πνπ είρε, θαηαπνλεκέλνο θη από ηελ ηαιαηπσξία.
Δίρε πεξάζεη αξθεηή ώξα, όηαλ άλνημε ε πόξηα θαη κπήθαλ κέζα δύν άληξεο,
πνπ από ηηο θνξεζηέο ηνπο έδεηρλαλ όηη ήηαλ κπέεδεο. Σνλ έλαλ, ηνλ ήμεξε από πξηλ.
Ήηαλ ν Οκέξ Βξπώλεο. Σνλ άιινλ όρη. Απ’ ό,ηη όκσο είραλ αθνύζεη, ππνιόγηζαλ όηη
ήηαλ ν ζθιεξόο Χαιήι Μπέεο. Απηόο κόλνο πξνρώξεζε θη άξρηζε λα θάλεη έιεγρν αλ
είραλ δέζεη θαιά ην Γηάθν. Σόζν πνιύ θάλεθε όηη, θη αθόκα δεκέλνλ, ηνλ θνβόηαλ.
Δίρε λπρηώζεη πηα θαη νη ηξεηο πνπ είραλ θηάζεη εθεί θξπθά άξρηζαλ θαζαξά λα
βιέπνπλ ηη γίλεηαη.
Όηαλ ν Χαιήι Μπέεο ζηγνπξεύηεθε – ην είδαλ θαζαξά απηό – όηη δελ ππήξρε
θόβνο δηαθπγήο, άξρηζε λα θσλάδεη θαη λα απεηιεί. ε κηα ζηηγκή ηνλ είδαλ λα
ρηππάεη ζην πξόζσπν ην Γηάθν.
Σνλ δηαθόπηεη όκσο ν άιινο, ν Βξπώλεο, πνπ πιεζηάδεη ην Γηάθν θαη ηνλ
βιέπνπλ θάηη λα ηνπ ιέεη. Γελ αθνύλε όκσο. Απ’ ό,ηη βιέπνπλ όκσο, θαηαιαβαίλνπλ
όηη θάηη ηνλ ξσηάεη, γηαηί βιέπνπλ ην Γηάθν λα θνπλάεη αξλεηηθά ην θεθάιη ηνπ.
Καη ελώ ηνλ βιέπνπλ λα ζπλερίδεη ήξεκα, ζε κηα ζηηγκή εμαγξηώλεηαη, θσλάδεη
θαη ρεηξνλνκεί. Αηάξαρνο ν Γηάθνο ηνλ αληηκεησπίδεη θαη θάηη πνπ ηνπ ιέεη, βιέπνπλ
ην Βξπώλε νξγηζκέλν λα απνρσξεί, αθήλνληαο πηα ην ζύκα ζην δήκηό ηνπ.
Απ’ ηηο αλαιακπέο ησλ δαπιώλ, μερσξίδνπλ ηελ αγξηόηεηα ηνπ Χαιήι. Σνλ
βιέπνπλ λα ηξαβάεη πην πέξα ηνλ επηθεθαιήο ηεο Φξνπξάο – έηζη ηνπιάρηζηνλ δείρλεη
– θαη κε λεπξηθέο θαη απεηιεηηθέο θηλήζεηο, θάηη ηνπ ιέεη, θη εθείλνλ λα ππνθιίλεηαη
θνπλώληαο ην θεθάιη ηνπ. Καη κε κηα ηειεπηαία πεξηθξνλεηηθή καηηά πνπ ξίρλεη ζην
Γηάθν, ηνλ βιέπνπλ λα θεύγεη, δείρλνληαο ηθαλνπνηεκέλνο.
Ο Γηάθνο – θαη νη άιινη ηξεηο απ’ έμσ – κέζα ζην κηζνζθόηαδν βιέπνπλ δύν
Σνύξθνπο λα αλάβνπλ θσηηά ζε κηαλ άθξε. Πάλσ ηεο θέξλνπλ θαη βάδνπλ κηα
ζηδεξνζηηά θη έλα κεγάιν ράιθηλν θαθάβη. Βιέπεη κεηά λα ξίρλνπλ κέζα ιάδη πνπ
είραλ ζ’ έλα γθηνύκη.
ηε ζπλέρεηα, καδί κε ηνλ επηθεθαιήο, πιεζηάδνπλ ην Γηάθν. Σνλ
αλαζεθώλνπλ, δεκέλν θαζώο είλαη, ηνλ βάδνπλ λα θαζίζεη πάλσ ζ’ έλα παιηό μύιηλν
ζθακλί πνπ βξέζεθε εθεί, ηνπ ζεθώλνπλ ηα πόδηα, δεκέλα θαζώο είλαη, θαη ηνπ ηα
δέλνπλ έηζη πνπ λα θξέκνληαη.
Ση ζέινπλ λα θάλνπλ αλαινγίδνληαη κε πεξηέξγεηα θαη αγσλία, νη ηξεηο πνπ
παξαθνινπζνύλ, ρσξίο λα ηνικήζνπλ θαη λα ξσηήζνπλ. Βιέπνπλ όκσο ηνπο άιινπο
λα πεξηπαίδνπλ ην Γηάθν. Φαίλεηαη θάηη λα ιέλε θαη ν Γηάθνο λα θνπλάεη επίκνλα θη
αξλεηηθά ην θεθάιη ηνπ. Ση ηνπ ιέλε όκσο δελ θαηαιαβαίλνπλ. Οπόηε, θάζε θνξά πνπ
ξσηάλε θαη αξλείηαη ηνπο βιέπνπλ λα θξαηάλε ζηα ρέξηα ηνπο κπηεξά θαξθηά θαη λα
ηα κπήγνπλ ζηγά πξώηα, πην δπλαηά ζηε ζπλέρεηα ζηηο παηνύζεο ησλ πνδηώλ ηνπ
Γηάθνπ, ν νπνίνο θάζε θνξά αλαηαξάδεηαη από ηνλ πόλν.
Η κπξσδηά ηνπ ιαδηνύ πνπ θαίγεηαη κέζα ζην θαθάβη, θηάλεη έληνλα ζηε κύηε
θαη ησλ ηξηώλ α’ έμσ θαη ππνπηεύνληαη ηα ρεηξόηεξα.
Οη βαζαληζηέο ηνπ, όπσο έρνπλ γπκλώζεη ηα πόδηα ηνπ, παίξλνπλ απ’ ην θαθάβη
θαπηό ιάδη θαη αξρίδνπλ ζηγά θαη βαζαληζηηθά λα ην ξίρλνπλ ζηα πόδηα ηνπ!…
Σηλάδεηαη θάζε θνξά ν Γηάθνο, ηόζν δπλαηά ιεο θαη ζα θόςεη ηηο ηξηρηέο όηαλ ην ιάδη
πέθηεη πάλσ ζηα πόδηα ηνπ.
Αθνύ είδαλ λα κελ αληηδξά έληνλα, αθήλνπλ ηα πόδηα θαη παίξλνπλ θαη ηνπ
ζθίδνπλ ην γηιέθν θαη ηελ πνπθακίζα πνπ θνξάεη, απνγπκλώλνληαο ην πάλσ κέξνο
ηνπ ζώκαηνο ηνπ κε ηα ρέξηα. Κη αξρίδνπλ ηόηε λα ηνπ ξίρλνπλ θαπηό ιάδη κε αξγέο
θηλήζεηο, ζηα ρέξηα, ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε ηνπ. Βνπβά νδύξεηαη ν Γηάθνο, ρσξίο
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λα βγάιεη κηιηά από ην ζηόκα ηνπ. Κη όζν δελ κηιάεη, ηόζν αγξηεύνπλ πεξηζζόηεξν νη
βαζαληζηέο ηνπ. Καη δείρλνπλ ηόζν νξγηζκέλνη, πνπ αλ ήηαλ ηξόπνο λα ηνλ
ζαλαηώζνπλ. Φαίλεηαη όκσο πσο έρνπλ εληνιή κόλν λα ηνλ βαζαλίζνπλ ρσξίο θαη λα
πεζάλεη. Γη’ απηό ζπλερίδνπλ!…
Σν ζώκα ηνπ Γηάθνπ αξρίδεη θαίλεηαη λα λεθξώλεηαη. Όκσο ην πλεύκα, όπσο
δείρλεη, κέλεη θαζάξην, αλέγγηρην, ζηαζεξό, ζπλερίδνληαο ηηο αξλήζεηο θαη εμνξγίδνληαο πεξηζζόηεξν ηνπο βαζαληζηέο ηνπ.
Αιιά απηή ε θαηάζηαζε ηνπο θάλεη λα βξίζθνπλ λένπο ηξόπνπο βαζαληζκώλ.
Οη θηλήζεηο πνπ θάλνπλ, δείρλνληαο δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπ, θάλνπλ ηνπο
ηξεηο πνπ παξαθνινπζνύλ λα αλαηξηρηάδνπλ. Καη βιέπνπλ ηνπο βαζαληζηέο λα
παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα θαξθηά πνπ είραλ θαη έζπαδαλ ηηο θνύζθεο πνπ δεκηνπξγνύληαλ ζην δέξκα απ’ ην θαπηό ιάδη, λα αξρίδνπλ λα θάλνπλ ην ίδην θαη ζην
ζώκα θαη ζηα ρέξηα από ςειά.
Απνθακσκέλνη όκσο θαη νη ίδηνη νη βαζαληζηέο, πνπ δελ άιιαμαλ βάξδηα όιε ηε
λύρηα, βιέπνπλ όηη δελ πεηπραίλνπλ ηίπνηα. Καη κηαο θαη ην ιάδη ηειείσζε, κηαο θαη
έθηαζε πηα θαη ην μεκέξσκα, ζηακαηνύλ.
Σν Γηάθν ηνλ θξαηάλε πηα όξζην νη ηξηρηέο πνπ ηνλ έρνπλ δεκέλν.
Σόηε θαη νη ηξεηο παξαηεξεηέο, απ’ έμσ, γηα λα κε γίλνπλ αληηιεπηνί, έθπγαλ κε
πξνθπιάμεηο, θαηεπζπλόκελνη πξνο ην βνξεηλό κέξνο ηνπ ξέκαηνο, όπνπ είραλ
αξρίζεη λα έξρνληαη δεηιά θαη νη πξώηνη πεξίεξγνη.
Κη όηαλ πηα ν ήιηνο έρεη αλέβε ςειά, ιύλνπλ ην Γηάθν θαη ζέξλνληαο ηνλ ηνλ
βγάδνπλ έμσ, ρσξίο όκσο λα δείρλεη όηη θαηαιαβαίλεη.
Όζνη είραλ ηελ επθαηξία λα ηνλ δνπλ ην απόγεπκα πνπ ηνλ είραλ θέξεη, ηώξα
βιέπνληαο ηνλ, δελ ηνλ αλαγλσξίδνπλ, ρσξίο λα μέξνπλ ηη αθξηβώο είρε ζπκβεί. Σν
κόλν πνπ βιέπνπλ είλαη ηα θαθνπνηεκέλα ξνύρα ηνπ.
έξλνληαο ηνλ πξνο ηα βόξεηα, ηνλ πεξλάλε πέξα από ην ξέκα πνπ έθνβε ηελ
πιαηεία Λανύ ζηα δπν θαηακεζίο θαη ηξαβώληαο αλαηνιηθόηεξα έθηαλε ζηε Γεκνηηθή Αγνξά, από εθεί ζην θαηάζηεκα Πνιηηηθνύ θαη κεηά θαηεβαίλνληαο πξνο ηα λόηηα,
απισλόηαλ θαηά κήθνο ηεο νδνύ Θεξκνππιώλ.
Όηαλ ηνλ πέξαζαλ ζην ξέκα, ζηάζεθαλ πεξίπνπ αλαηνιηθά ηεο ζεκεξηλήο
δηπιήο βξύζεο, γηαηί αλαηνιηθόηεξα εηνίκαδαλ ην ζηήζηκν ηεο… ςεζηαξηάο!
Κόζκνο πνιύο είρε ζπγθεληξσζεί γύξσ εθεί κε ηελ άδεηα ηνπ Χαιήι Μπέε
βέβαηα, γηαηί άθεζε ηνλ θόζκν λα δεη ηη ζα έθαλαλ ζην Γηάθν, ώζηε λα θνβεζεί θαη
λα κελ επηρεηξήζεη θαλέλαο άιινο λα πξάμεη ην ίδην, πξάγκα πνπ πέηπρε. Καλέλαο
Λακηώηεο δελ θάλεθε λα ζπκκεηείρε ζηελ επαλάζηαζε!
Μέζα ζην πιήζνο πνπ παξαθνινπζεί κε αγσλία, μερσξίδεη κηα θάπσο
ειηθησκέλε γπλαίθα. Δίλαη ε δόιηα κάλα ηνπ Γηάθνπ, πνπ είρε κάζεη ηε ζύιιεςε ηνπ
γηνπ ηεο θαη νινλπρηίο πεδνπνξώληαο είρε θηάζεη ζηε Λακία, όπνπ δελ πεξίκελε λα
δεη ην ζπιάγρλν ηεο έηζη!
Γηα κηα ζηηγκή βνπβαίλνληαη όινη. Βιέπνπλ λα θηάλεη εθεί ν δήκηνο, νλόκαηη
Αιεμίνπ, θξαηώληαο έλα ζνπβιί. Καη ακέζσο θαηαιαβαίλνπλ ηη πξόθεηηαη λα γίλεη!
Απηόο, ηξέκεη από ην θόβν ηνπ, γηαηί έρεη απζηεξή εληνιή λα κελ ηνπ πεζάλεη ν
Γηάθνο όηαλ ζα ηνλ ζνπβιίδεη.
Καη αξρίδεη ην ηειεπηαίν πηα καξηύξην. Γέλνληαο ην Γηάθν αλάζθεια ζε έλα
ζακάξη, κε ηα πόδηα ηνπ αλνηρηά, αξρίδεη πξνζεθηηθά ν δήκηνο λα ρώλεη ηελ πνιύ
θαιό ιεπηηζκέλε άθξε ηνπ ζνπβιηνύ, μεθηλώληαο απ’ ηε βνπβσληθή ρώξα θαη
πξνρσξώληαο πξνο ηα επάλσ, πεξλώληαο ην ζνπβιί θάησ από ην δέξκα, κέρξη πνπ ην
έβγαιε πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ, ιίγν θάησ απ’ ην δεμηό ηνπ ην απηί.
Από θάπνηεο κηθξνθηλήζεηο πνπ θάλεη ν Γηάθνο θάζε θνξά πνπ ζπξώρλεη ην
ζνπβιί πξνο ηα επάλσ ν δήκηνο, δείρλεη όηη αθόκα είλαη δσληαλόο.
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Μόιηο ηειεηώλεη ν γύθηνο, νξκνύλ Σνύξθνη θαη κε ζθνηληά δέλνπλ ην ζώκα
γύξσ ζην ζνπβιί γηα λα κε ζπάζεη ην δέξκα θαη αθνπκπάλε όξζην ζρεδόλ ην ζνπβιί
κε ην Γηάθν ζ’ έλα δέληξν. ηε ζπλέρεηα, ζπεύδνπλ λα ζπγπξίζνπλ ηε θσηηά πνπ
έρνπλ αλάςεη.
Καη ηόηε γίλεηαη θάηη πνπ μαθληάδεη ηνπο πάληεο. Έλαο Σνύξθνο θαβάια ζην
ςαξί ηνπ άινγν ζηέθεηαη κπξνζηά ζην ζνπβιηζκέλν, βγάδεη ηε δηκνύηζνπλε όξζηα
θνπκπνύξα ηνπ θαη ηε ζηξέθεη ζην Γηάθν. Γύν θνπκπνπξηέο αθνύγνληαη πνπ
βξίζθνπλ θαηάζηεζα ην Γηάθν. Κη ν Σνύξθνο θεληξίδνληαο ην άινγν ηνπ, ράλεηαη
ζηελ αλεθόξα κέζα ζηα ζηελάθηα πνπ πεξηβάιινπλ ηα ρακειά ζπηηάθηα.
Ο Χαιήι Μπέεο, βιέπεη απηό θαη αθξίδεη απ’ ην ζπκό ηνπ. Καη δίλεη εληνιή, λα
βάινπλ ην Γηάθν έηζη, πάλσ ζηε θσηηά, θαη λα ηνλ γπξίζνπλ ιίγν!
Ο θόζκνο πνπ παξαθνινπζεί απηή ηελ θηελσδία κέλεη άθσλνο. ηε ζπλέρεηα ν
Χαιήι νξγηζκέλνο θαη αληθαλνπνίεηνο, δίλεη εληνιή λα πάξνπλ έηζη κε ην ζνπβιί ην
λεθξό ην Γηάθν θαη πάλε λα ηνλ πεηάμνπλ ζηελ άθξε ηνπ ξέκαηνο, αλαηνιηθά από ην
ράλη πνπ ηνλ είραλ, εθεί όπνπ πέηαγαλ ηηο θνπξηέο ησλ αιόγσλ πνπ είραλ ζηνπο ζηάβινπο, ηνπο νπνίνπο δηαηεξνύζαλ από ηε βόξεηα πιεπξά ηεο Ννκαξρίαο κέρξη ην
πέηξηλν γπκλάζην. Σε δηαβεβαίσζε απηή είρα απ’ όια ζρεδόλ ηα γεξόληηα πνπ
ξώηεζα ην 1947, ηόηε πνπ θαίλνληαλ αθόκα νη θξίθνη ζηνλ βόξεην ηνίρν ηεο ζεξηλήο
«ΣΙΣΑΝΙΑ».
Δθεί ινηπόλ, βνξεηναλαηνιηθά ηεο ζθάιαο πνπ θαηεβαίλεη ζήκεξα από ηελ νδό
Λπθνύξγνπ ζηελ πξώελ ςαξαγνξά, άθεζαλ ην λεθξό μεζθέπαζην, άηαθν, ζρεδόλ
ηξείο εκέξεο θξνπξνύκελν. Οη θξνπξνί απνρώξεζαλ ηελ ηξίηε εκέξα αθνύ άξρηζε λα
κπξίδεη, νπόηε βξήθαλ επθαηξία θάπνηνη ρξηζηηαλνί νη νπνίνη πεξίκελαλ θαη είραλ
πξνεηνηκάζεη έλαλ ιάθθν εθεί αθξηβώο πνπ ζήκεξα είλαη ν ηάθνο ηνπ, πήγαλ, ηνπ
έβγαιαλ ην ζνπβιί, ηνλ θαζάξηζαλ ιίγν θαη πήγαλ θαη ηνλ έζαςαλ, ρσξίο λα βάινπλ
πάλσ ηνπ νύηε έλαλ ζηαπξό από θόβν.
Αξγόηεξα, πεξί ην 1860, ν ζπληαγκαηάξρεο Ρνύβαιεο πνπ είρε έξζεη από ηελ
Καιακάηα κε κεηάζεζε ζηε Λακία θαη είρε πιεξνθνξεζεί πνύ πεξίπνπ είραλ ζάςεη
ην Γηάθν έθαλε έξεπλεο λα ηνλ βξεη.
Ο παππνύο κνπ πνπ είρε ζηήζεη ηελ παξάγθα – πξώην καγαδί ηνπ πξηλ ιίγν
θαηξό, απέλαληη δπηηθά, όπνπ κεηά ρηίζηεθε ε απνζήθε ησλ αδειθώλ Κνληαμή, είδε
ζηξαηηώηεο λα αλνίγνπλ κηθξνύο ιάθθνπο αλαηνιηθά ηνπ, ςάρλνληαο. Όηαλ ξώηεζε ηη
δεηάλε, ηνπ είπαλ όηη ςάρλνπλ ηνλ ηάθν ηνπ Γηάθνπ. Σελ πιεξνθνξία απηή είρα από
ηνλ παηέξα κνπ, όπσο ηελ είρε αθνύζεη από ηνλ παππνύ κνπ. ε έλα ζεκείν, βξήθαλ
έλα ζσξό – ζθειεηό αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη αθνύ δελ είραλ βξεζεί άιια γύξσ,
θαηέιεμαλ όηη ήηαλ ηνπ Γηάθνπ. Σν ζπγθέληξσζαλ, ην θαζάξηζαλ θαη ηα έβαιαλ ζε
έλα θνπηί μύιηλν θαη ηα έζαςαλ πάιη ζην ίδην ζεκείν, ηνπνζεηώληαο πάλσ κεξηθέο
πέηξεο θαη έλαλ ζηαπξό κε ην όλνκα ηνπ.
Σέινο, ζηηο αξρέο ηνπ 1900 ε Λακία ηίκεζε ην Γηάθν όπσο έπξεπε. Αθνύ
αλαθαίληζε ηνλ πξόρεηξν ηάθν ηνπ ζην ζεκείν πνπ είλαη αθόκα, έζηεζε ηνλ
ππέξιακπξν αλδξηάληα ηνπ ζηελ πιαηεία Γηάθνπ, κε απνθαιππηήξηα επίζεκα,
παξνπζία θαη ηνπ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄ θαη ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ππνπξγώλ,
ζηξαηησηηθώλ θαη άιισλ επηζήκσλ, ζηηο 23 Απξηιίνπ 1903.
ΠΗΓΗ: https://infognomonpolitics.gr/2020/04/to-pragmatiko-telos-tou-athanasioudiakou/
Πεγή: «Λακηαθή Φσλή»
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