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Οι δύο άνδπερ πος απέηπεψαν ηην αναηίναξη ηηρ Λαμίαρ από ηοςρ Γεπμανούρ 

ζηιρ 18 Οκηωβπίος 1944 

 
ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ηεο Λακίαο, ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1944, 

αλαθέξεηαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ portal, 

http://stereanea.gr, κε αθνξκή ηελ απξηαλή επέηεην από ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

πόιεο από ηνλ γεξκαληθό δπγό, αιιά θαη ηνλ ενξηαζκό ηνπ πνιηνύρνπ ηεο Λακίαο, 

ηνπ Δπαγγειηζηή Λνπθά. 

ύκθσλα κε ην ξεπνξηάδ ηεο Ρίηαο Καξαγηώξγνπ, κέζα από ηελ έξεπλα γηα ηα 

γεγνλόηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ επηρεηξείηαη λα θσηηζηεί κία άγλσζηε πηπρή ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Λακίαο. Μηα ηζηνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα κηθξό δηήγεκα. 

Πξόθεηηαη γηα έλα γεγνλόο πνπ αθεγνύληαη ηα παηδηά ελόο Ιηαινύ θαη ελόο 

Απζηξηαθνύ από ηε δηθή ηνπο πιεπξά γηα ην πώο ε πόιε γιύησζε από ηελ 

θαηαζηξνθή θαηά ηελ απνρώξεζε ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ. 

ύκθσλα κε ηα παηδηά ηνπ Ιηαινύ Δνπηδέλην Νηε ηκόλε, ν παηέξαο ηνπο ήηαλ 

εθείλνο πνπ απέηξεςε ηελ αλαηίλαμε ησλ εθξεθηηθώλ πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη νη 

Γεξκαλνί ζην ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο κε ζθνπό λα 

θαηαζηξέςνπλ ηελ πόιε. 

Από ηελ άιιε, ν γηνο ηνπ Απζηξηαθνύ Γηόδεθ Μπιέρηγθεξ, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

άιιαμε ην όλνκά ηνπ ζε Ηιίαο Κόθθηλνο, δηεγείηαη όηη ν παηέξαο ηνπ ήηαλ απηόο πνπ 

βνήζεζε, ώζηε λα κελ αλαηηλαρηεί ε πόιε ηεο Λακίαο. 

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ξεπνξηάδ, αλ θαη ε ηζηνξία θαίλεηαη θνηλή, 

παξνπζηάδεηαη από ηνλ θαζέλα ζύκθσλα κε ηε δηθή ηνπ εθδνρή, ελώ νη δπν ηνπο πνηέ 

δελ παξαδέρηεθαλ όηη ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηε ζσηεξία ηεο πόιεο. 

Ωζηόζν νη δξόκνη ηνπο δηαζηαπξώζεθαλ, θαζώο ππήξμαλ ζπλεξγάηεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα. Ωο ειαηνρξσκαηηζηήο ν Δνπηδέλην Νηε ηκόλε θαη σο 

αγηνγξάθνο ν Ηιίαο Κόθθηλνο, άθεζαλ από θνηλνύ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε πνιιέο 

εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο. 

Αναλςηικά 
Μεηά από ηε καύξε πεξίνδν ηεο θαηνρήο από ην 1941 έσο ην 1944, έξρεηαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο  Αζήλαο ζηηο 12 Οθησβξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα γεξκαληθά 

ζηξαηεύκαηα εηνηκάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πόιε ηεο Λακίαο. Πξηλ ηελ 

απνρώξεζή ηνπο όκσο, ηε λύρηα ηεο 17εο Οθησβξίνπ 1944, ηνπνζεηνύλ εθξεθηηθνύο 

κεραληζκνύο ζην ζηξαηόπεδν ηεο πόιεο, κε ζθνπό λα ηελ θαηαζηξέςνπλ. 

ηελ πόιε έρεη ζεκάλεη ζπλαγεξκόο θαη πνιινί θάηνηθνη αξρίδνπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, θαζώο δελ γλσξίδνπλ πόηε θαη από πνύ ζα έξζεη ην 

ρηύπεκα νύηε πόζν κεγάιν ζα είλαη ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. 

Ωζηόζν, δύν άλδξεο, έλαο Ιηαιόο θαη έλαο Απζηξηαθόο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

δσή ηνπο κε ζθνπό λα απνηξέςνπλ ηελ αλαηίλαμε. Ο Ιηαιόο, Δνπηδέλην Νηε ηκόλε, 

είλαη αηρκάισηνο ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο, ελώ ν Απζηξηαθόο, Γηόδεθ Μπιέρηγθεξ, 

πνπ αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Ηιίαο Κόθθηλνο, αλήθεη ζηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. 

Αλ θαη νη δύν άλδξεο έρνπλ κεξίδην ζηε δόμα, πνηέ δελ παξαδέρζεθαλ όηη 

ππήξμε ζπλεξγαζία αλάκεζά ηνπο. Δλώ από ηηο αθεγήζεηο ηνπο ε ηζηνξία θαίλεηαη 

θνηλή, παξνπζηάδεηαη από ηνλ θαζέλα ζύκθσλα κε ηε δηθή ηνπ εθδνρή. 

Eugenio (Νηίνο) De- Simone 
ύκθσλα κε ηελ πξώηε εθδνρή, όπσο καο ηελ πεξηγξάθνπλ νη θόξεο ηνπ Ιηαινύ 

αγσληζηή, ν Δνπηδέλην Νηε ηκόλε ζπλειήθζε από ηνπο Γεξκαλνύο ζηνλ Γνκνθό θαη 

κεηαθέξζεθε ζην ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε, όπνπ έκεηλε αηρκάισηνο γηα έμη- επηά κήλεο 
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θαη ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο απνρώξεζεο ησλ Γεξκαλώλ πήξε ηελ απόθαζε λα θάλεη 

ηε γελλαία πξάμε. 

Δίρε μεθηλήζεη από ηελ Ιηαιία σο ζηξαηηώηεο κε ηελ απνζηνιή «vivo Valentia» 

γηα λα έξζεη ζηελ Διιάδα κε πξννξηζκό ην Αξγνζηόιη ηεο Κεθαινληάο. Σν πινίν 

βνκβαξδίζηεθε από ηνπο Γεξκαλνύο αιιά νξηζκέλνη ζώζεθαλ, γύξσ ζηα ηέζζεξα κε 

πέληε άηνκα, θαη βγήθαλ θνιπκπώληαο ζηε ζηεξηά. 

 
Βγαίλνληαο ζηε ζηεξηά ήηαλ γπκλνί. Κάπνηα γξηνύια ηνπο πεξηκάδεςε, ηνπο 

έδσζε ξνύρα θαη  κεηά αθνινύζεζαλ πνιιέο θαθνπρίεο. Σνλ Νηε ηκόλε ηνλ 

θπλήγεζαλ νη Γεξκαλνί γηα λα ηνλ ζπιιάβνπλ, θαηάθεξε όκσο λα ζσζεί. Κάπνηνη ηνλ 

πήξαλ, ηνλ έληπζαλ γπλαίθα θαη έηζη βξέζεθε ζε θάηη ρσξάθηα λα ζεξίδεη γηα λα 

θξπθηεί, ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή αλέβεθε ζε έλα δηεξρόκελν  ηξέλν θαη βξέζεθε ζην 

Γνκνθό, όπνπ θαη πηάζηεθε αηρκάισηνο από ηνπο Γεξκαλνύο θαη ζηε ζπλέρεηα 

νδεγήζεθε ζην ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε. 

Πξηλ ηελ απνρώξεζε ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ, ν Δνπηδέλην Νηε ηκόλε, 

όληαο ειεθηξνιόγνο ζην επάγγεικα, είρε πάξεη εληνιή από ηνπο Γεξκαλνύο λα 

θηηάμεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζην ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε ηα εθξεθηηθά θαιώδηα πνπ ζα 

ζήκαηλαλ ην ηέινο γηα ηελ πόιε ηεο Λακίαο. Σν ζρέδην είρε σο εμήο: νη Γεξκαλνί ζα 

εγθαηέιεηπαλ ηελ πόιε θαη όηαλ ζα έθηαλαλ ζην «δεθαέμη» (16ν ρηιηόκεηξν Λακίαο 
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πξνο Γνκνθό) εθείλνο ζα ππξνδνηνύζε ηα κηθξά εθξεθηηθά θαιώδηα σο ζηληάιν γηα 

ηνλ εξρνκό ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ελεξγνπνηνύζε ηα κεγάια γηα λα 

έξζεη ε θαηαζηξνθή. 

Όλησο, ε πξώηε έθξεμε έγηλε. Όρη όκσο γηα λα εηδνπνηεζνύλ νη Γεξκαλνί 

ζηξαηηώηεο, αιιά γηα λα παξαπιαλεζνύλ. Ο Νηε ηκόλε αθνύ ελεξγνπνίεζε ηα κηθξά 

θαιώδηα,  αγσλίζηεθε, πξνθαιώληαο εγθαύκαηα ζηα ρέξηα ηνπ, γηα λα απνζπλδέζεη 

ηα ππόινηπα θαιώδηα πνπ ζα πξνθαινύζαλ ηηο κεγάιεο εθξήμεηο. Γνύιεςε ζθιεξά 

όιε λύρηα, κέρξη ηα μεκεξώκαηα, ώξα πέληε, νπόηε κπήθαλ νη αληάξηεο κέζα ζην 

ζηξαηόπεδν θαη ηνλ βξήθαλ λα απνζπλδέεη ηα θαιώδηα, απνηξέπνληαο ηε κνηξαία 

αλαηίλαμε. 

Γηαηί όκσο έλαο Ιηαιόο  απνθάζηζε λα ξηζθάξεη ηε δσή ηνπ γηα λα ζώζεη κία 

κηθξή πόιε ζε κηα μέλε ρώξα; ρεηηθά κε ηελ πξάμε ηεο απειεπζέξσζεο, ν ίδηνο 

έιεγε ζηηο θόξεο ηνπ όηη ην έθαλε απηό γηαηί όινη όζνη είραλ έξζεη, δελ είραλ έξζεη γηα 

πόιεκν. Δίραλ έξζεη πεξηζζόηεξν γηα δηαζθέδαζε παξά γηα λα πνιεκήζνπλ. Μάιηζηα 

ν Νηε ηκόλε ήηαλ εμαηξεηηθόο κνπζηθόο θαη είρε θέξεη καδί ηνπ ην καληνιίλν. 

Οη θόξεο πεξηγξάθνπλ ηνλ παηέξα ηνπο σο θηιέιιελα, απιό άλζξσπν, 

κεηξηόθξνλα, θαη παλέμππλν θαη απνδίδνπλ ηελ πξάμε ηνπ ζην γεγνλόο όηη δελ ήζειε 

λα έρεη ηελ επζύλε γηα ην ζάλαην ηόζσλ πνιηηώλ. Ο ίδηνο ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνο, ήηαλ 

αηρκάισηνο θαη είρε εθηηκήζεη ηελ αμία ηεο δσήο. Αγαπνύζε ηνπο αλζξώπνπο, γη’ 

απηό θαη πήξε ηελ απόθαζε έηζη απιά. Χσξίο πνιιή ζθέςε. 

Η αναγνώπιζη 
Σν πξσί ηεο επόκελεο εκέξαο, ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1944, νη θακπάλεο 

ρηππνύζαλ αζηακάηεηα ζεκαίλνληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο Λακίαο. ύκθσλα κε 

ηελ νηθνγέλεηα, από ηελ πξώηε εκέξα αλαγλσξίζηεθε ην όλνκά ηνπ. Όινη  είραλ 

κάζεη όηη ήηαλ έλαο Ιηαιόο, ν Νηε ηκόλε, πνπ απέηξεςε ηελ αλαηίλαμε ηεο πόιεο θαη 

θάζε ρξόλν ζηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Λνπθά, ζηε ιεηηνπξγία πνπ γηλόηαλ ζην εθθιεζάθη 

ηνπ Αγίνπ Λνπθά, ηνλ κλεκνλεύαλε. 

Δπηπιένλ, θάπνηνη από ηνπο αληάξηεο πνπ ήηαλ απηόπηεο κάξηπξεο, αιιά θαη 

πνιινί Λακηώηεο πνπ γλώξηδαλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξάμε ηνπ Νηε ηκόλε, 

έζπεπζαλ λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο καξηπξίεο ηνπο γηα λα αλαδείμνπλ ην γεγνλόο. 

Ο Δνπηδέλην Νηε ηκόλε, έκεηλε ζηε Λακία θαη εξγάζηεθε σο 

ειαηνρξσκαηηζηήο, ηδηαίηεξα ζε εθθιεζίεο. Παληξεύηεθε ηελ Διπίδα Πέηξνπ κε ηελ 

νπνία απέθηεζε πέληε παηδηά, ηελ Βαγγειηώ, ηε Ρνζάλα, ηελ Καηεξίλα, ηνλ Φξάλθν 

θαη ηνλ Αζαλάζην, ν νπνίνο έρεη θύγεη από ηε δσή. 

Η επιζηποθή ζηην παηπίδα 
ειίδεο από κπζηζηόξεκα ζπκίδεη ε επηζηξνθή ζην ρσξηό ηνπ, ην Απξηιηάλν ηεο 

Κνζέληδα. Ο Δνπηδέλην Νηε ηκόλε θάπνηα ζηηγκή, κεηά από ρξόληα, ζέιεζε λα 

επηζθεθζεί ην ρσξηό ηνπ. Φηάλνληαο εθεί δηαπίζησζε όηη όινη ηνλ ζεσξνύζαλ λεθξό, 

πηζηεύνληαο όηη είρε πέζεη ζηε κάρε. 

Μάιηζηα, πεγαίλνληαο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ είδε όηη ππήξρε κία πιάθα κε 

ην όλνκά ηνπ γξακκέλν αλάκεζα ζηα ππόινηπα νλόκαηα ησλ πεζόλησλ. Σόηε, ν ίδηνο 

έζβεζε ην όλνκά ηνπ από ηελ πιάθα, πξάγκα πνπ επηβεβαηώλνπλ θαη νη θόξεο ηνπ, νη 

νπνίεο επηζθέθζεθαλ ην ρσξηό θαη είδαλ πξάγκαηη, όηη ην όλνκα ηνπο παηέξα ηνπο 

ζηελ πιάθα ήηαλ κηζνζβεζκέλν. 

Παξά ην γεγνλόο όηη θαλείο δελ πίζηεπε πσο ν Νηε ηκόλε ήηαλ ζηε δσή, ε 

αδειθή ηνπ δελ έραζε πνηέ ηελ ειπίδα ηεο. Πξνζδνθώληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ 

αδειθνύ ηεο, έθαλε ηάκα λα ηνλ μαλαδεί δσληαλό θαη όηαλ εθείλνο επέζηξεςε, ην 

εθπιήξσζε πεγαίλνληαο μππόιεηνο ζηελ εθθιεζία. 



4 

 

Ηλίαρ Κόκκινορ (Josef H. Blechinger) 
ύκθσλα κε ηε δεύηεξε καξηπξία, πνπ καο θαηαζέηεη ν γηνο ηνπ Ηιία 

Κόθθηλνπ, ε εξσηθή πξάμε πνπ νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ηεο Λακίαο 

έγηλε από ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο είρε αλαπηύμεη ζρέζεηο κε ην ΔΛΑΝ. 

 
Ο Ηιίαο Κόθθηλνο ήηαλ απζηξηαθήο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζε κία πόιε ζηα 

ζύλνξα ηεο Γξέζδεο, θαη ην πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα ήηαλ Γηόδεθ Μπιέρηγθεξ ηνπ 

Χέξκαλ. Αλαγθάζηεθε λα εηζρσξήζεη ζηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ από ηελ εμνξία ζηελ Πνισλία, γηαηί δελ αθνινύζεζε ην θαζηζηηθό 

θόκκα. ηε ζπλέρεηα όκσο, γηα ιόγνπο επηβίσζεο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

αλαγθάζηεθε λα εηζρσξήζεη ζην θόκκα θαη θαηεηάγε ζηνλ γεξκαληθό ζηξαηό σο 

θιεηδνύρνο ησλ ζηδεξνδξόκσλ. Δλ ζπλερεία, ηαμίδεςε ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη κεηά 

από πάξνδν ελόο δηαζηήκαηνο, έθπγε γηα ηελ Διιάδα. ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπ ζηε Λακία, γλσξίζηεθε κε πνιινύο Λακηώηεο. Γεκηνπξγήζεθαλ γλσξηκίεο κε ην 

ΔΛΑΝ θαη ζπγρξόλσο γλώξηζε θαη ηε γπλαίθα πνπ έκειε λα γίλεη ε λέα ηνπ ζύδπγνο, 

ε νπνία ήηαλ επίζεο κπεκέλε ζην ΔΛΑΝ. 

Πεξίπνπ δέθα εκέξεο πξηλ από ηελ απνρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ, ν Μπιέρηγθεξ 

εηνίκαζε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη πήγε λα ραηξεηίζεη ηνπο θίινπο ηνπ, θαζώο θαη ηε 

Μαξία, κία θνπέια πνπ εξγαδόηαλ ζηνπο νίθνπο αλνρήο ησλ αμησκαηηθώλ, ηελ νπνία 

επηζθεπηόηαλ θαη αληινύζε πιεξνθνξίεο. Δθείλε όκσο, είρε θαηαθέξεη κε ηα ιίγα 

γεξκαληθά πνπ γλώξηδε, λα απνζπάζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη ηνλ ελεκέξσζε όηη νη 

Γεξκαλνί είραλ ζθνπό λα αλαηηλάμνπλ ην ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε. 
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Ο ίδηνο ήμεξε όηη ππήξρε ηεξάζηηα απνζήθε ππξνκαρηθώλ ζην ζηξαηόπεδν γηαηί 

όια ηα ππξνκαρηθά κεηαθέξνληαλ κε ηξέλν από ηνλ ζηαζκό Ληαλνθιαδίνπ πξνο ηε 

ηπιίδα γηα θόξησζε ζηα θαξάβηα κε πξννξηζκό ηε Νόηηα Διιάδα θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή. Μάιηζηα απηή ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηόηε έκπαηλε κέζα ζην 

ζηξαηόπεδν θαη πνιιέο θνξέο ν ίδηνο μεθόξησλε ππξνκαρηθά από ηα βαγόληα. 

Μόιηο πιεξνθνξήζεθε από ηε Μαξία όηη πξόθεηηαη λα αλαηηλαρζεί ην 

ζηξαηόπεδν Σζαιηάθε, πήξε ηε κεγάιε απόθαζε λα θάλεη ό,ηη πεξλάεη από ην ρέξη 

ηνπ ώζηε λα απνηξαπνύλ νη αλαηηλάμεηο θαη λα βνεζήζεη ηνλ θόζκν, πνπ είρε 

γλσξίζεη. Γη’ απηό αλαγθάζηεθε λα έξζεη ζε επαθή κε έλαλ Ιηαιό, θίιν ηεο Μαξίαο, 

νλόκαηη Μάξηνλ, πνπ γλώξηδε ην ζηξαηόπεδν, θαη ηνπ δήηεζε λα βξίζθεηαη εθεί 

ζθνπόο γηα λα κπνξέζεη λα κπεη από εθεί πνπ έκπαηλε ζπλήζσο κε ηα βαγόληα γηα λα 

αδεηάδνπλ ηα ππξνκαρηθά. Μεηά από απηό εηδνπνίεζε ηελ Δζληθή Αληίζηαζε γηα λα 

πξνεηνηκαζηεί ην ΔΛΑΝ γηα ην γεγνλόο, λα γλσξίδνπλ πνύ ζα βξηζθόηαλ ν ίδηνο θαη 

όηη ζα έπξεπε λα ηνλ βνεζήζνπλ γηα ηελ απεκπινθή ηνπ. Δίρε πάξεη πιένλ ηελ 

απόθαζε όηη δελ ζα κπνξνύζε λα γπξίζεη πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ. Γε ζα κπνξνύζε λα 

ίζσο λα μαλαδεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Πξάγκαηη, πήγε ζην ζηξαηόπεδν, ηνπ άλνημε ηελ πόξηα ν Μάξηνλ θαη 

πξνρώξεζε κέζα, όπνπ ππήξρε έλα μύιηλν θαηαζθεύαζκα κε θαιώδηα. Ο Μπιέρηγθεξ 

δελ ήηαλ ειεθηξνιόγνο, αιιά έβιεπε όηη έπξεπε λα θαηαζηξέςεη ηνλ κεραληζκό πνπ 

ππήξρε. Σξάβεμε θάπνηα θαιώδηα απνζπλέδεζε θάπνηα άιια, είδε όηη ζηακάηεζαλ λα 

είλαη αλακκέλα ηα ιακπηόληα πνπ ππήξραλ θαη ζεώξεζε όηη είρε θάλεη απηό πνπ 

έπξεπε λα θάλεη. ηε ζπλέρεηα ηνλ παξέιαβαλ νη άλδξεο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ 

ηνλ πεξίκελαλ. 

Πεγαίλνληαο ζηε ηπιίδα, ζηνλ θαπεηάλην Μπεγλή, όηαλ ηνλ είδαλ νη άλδξεο 

πνπ είραλ καδεπηεί εθεί εμνπιηζκέλνη κε όπια, επεηδή ήηαλ πνιύ μαλζόο θαηάιαβαλ 

όηη ήηαλ μέλνο θαη λνκίδνληαο όηη ηνλ νδεγνύζαλ σο όκεξν όξκεζαλ πάλσ ηνπ. Σόηε, 

όκσο, ν θαπεηάλ Μπεγλήο θώλαμε: «Απηόο είλαη ν Ισζήθ». Ο Ισζήθ ν Απζηξηαθόο 

γη’ απηνύο, ήηαλ έλα όλνκα γλσζηό, γηαηί ήηαλ ην ςεπδώλπκν πνπ ρξεζηκνπνηνύζε 

σο ζπλζεκαηηθό, «νπόηε ηνλ πήξαλ ζηα ρέξηα θαη ηνλ πεηνύζαλ πάλσ ζαλ λα ήηαλ 

κπάια», όπσο πεξηγξάθεη ν γηνο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ν Μπεγλήο ηνπ πξόηεηλε λα ηνπο αθνινπζήζεη θαη λα ηνπ δώζεη 

νπιηζκό. Όκσο ν Μπιέρηγθεξ ηνπ είπε: «Δγώ έρσ έλαλ άιιν αγώλα λα θάλσ. Ο δηθόο 

ζαο αγώλαο είλαη άιινο θαη ν δηθόο κνπ είλαη άιινο. Δγώ πξέπεη λα επηζηξέςσ ηώξα 

ζηελ νηθνγέλεηα». 

ύκθσλα κε ηνλ γην ηνπ Μπιέρηγθεξ, ν παηέξαο ηνπ απνθάζηζε λα ελεξγήζεη 

έηζη γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο, γηαηί ήηαλ έλαο δεκνθξάηεο θαη δελ άλεθε ζηνλ 

θαζηζηηθό ρώξν. Ο ίδηνο δελ ζεσξνύζε ζσηεξία ηελ πξάμε ηνπ, γηαηί πίζηεπε όηη 

απηό ζα έθαλε θάζε αλζξσπηζηήο. Θεώξεζε όηη έπξεπε λα βνεζήζεη ηνλ ειιεληθό 

ιαό πνπ ππέθεξε. Μάιηζηα έιεγε «είδα ηελ αδηθία, είδα πξαγκαηηθά όηη ππήξρε κία 

κεγάιε αδηθία από ην ρηηιεξηζκό», ελώ όηαλ κία δεκνζηνγξάθνο ηνλ είρε ξσηήζεη γηα 

ηε δξάζε ηνπ, ηεο είρε πεη: «Γξάςηε πσο είκαη Έιιελαο δεκνθξάηεο, ηίπνηε άιιν». 

Η αναγνώπιζη 
Οη πξάμεηο ηνπ Γηόδεθ Μπιέρηγθεξ αλαγλσξίζηεθαλ, όρη κόλν από ηνλ Γήκν 

Λακηέσλ, αιιά θαη από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε ππνπξγό ηνλ Σζηξηκώθν. Μάιηζηα 

πέξαζαλ έλαλ λόκν πνπ ίζρπζε κόλν γηα εθείλνλ. Απέθηεζε ηελ ειιεληθή 

ππεθνόηεηα πξηλ παληξεπηεί ηελ Αγγειηθή Καξαθώζηα ην 1945 θαη βαθηίζηεθε 

κάιηζηα ζηνλ Άγην Γεκήηξην. Η νηθνγέλεηα ηνπ Νηθνιάνπ Κόθθηλνπ, ηνπ έδσζε ην 

όλνκα Ηιίαο Κόθθηλνο, ην όλνκα ηνπ πξώηνπ Λακηώηε πνπ έπεζε ζην Αιβαληθό 

κέησπν. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε λα ηηκεζεί κε ην 



6 

 

αξγπξό κεηάιιην ηεο πόιεο, πνπ ηνπ απνλεκήζεθε από ηνλ δήκαξρν Αληώλε Φίιε ην 

1979. 

Ο Ηιίαο Κόθθηλνο έκεηλε ζηελ πόιε ηεο Λακίαο, αζρνιήζεθε κε ηε δσγξαθηθή, 

ηδηαίηεξα ηε Βπδαληηλή, θαη έγηλε αγηνγξάθνο. Έξγα ηνπ βξίζθνληαη ζε πνιιέο 

εθθιεζίεο ηεο θεληξηθήο Διιάδαο. Με ηελ ζύδπγό ηνπ Αγγειηθή (Κνύια) 

Καξαθώζηα, απέθηεζαλ έλαλ γην, ηνλ Νίθν. 

Η επιζηποθή ζηην παηπίδα 
Όηαλ άξρηζε πιένλ λα  κεγαιώλεη ν Ηιίαο Κόθθηλνο ζέιεζε λα κάζεη αλ δνύζε 

θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηά πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ζηελ Απζηξία. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 

1985- 1987 πεξίπνπ, παηέξαο θαη γηνο πήξαλ ηελ απόθαζε λα θάλνπλ ην ηαμίδη. 

Βέβαηα, ν ράξηεο ηεο παιηάο Απζηξννπγγαξίαο δελ ππήξρε. Γελ ππήξραλ νη πόιεηο, 

ηα νλόκαηα είραλ αιιάμεη θαη νη δπν ηνπο άξρηζαλ λα ςάρλνπλ ζηα ηπθιά κε ηνλ 

θόβν γηα ην πώο ζα αληηκεησπίδνληαλ αλ έκπαηλαλ ζηελ Σζερία- ηόηε 

Σζερνζινβαθία. 

Φηάλνληαο εθεί θαη αλαδεηώληαο ηε δηαδξνκή, ζηακάηεζαλ ζε έλα εξγνζηάζην, 

όπνπ ξσηώληαο γηα ηελ νηθνγέλεηα δηαπίζησζαλ όηη εθεί βξηζθόηαλ ν έλαο από ηνπο 

δύν γηνπο  ηνπ. Αλ θαη δελ ηνπ είπαλ όιε ηελ αιήζεηα, θάλεθε λα θαηαιαβαίλεη όηη 

είρε απέλαληί ηνπ ηνλ παηέξα ηνπ. ηε ζπλέρεηα θάζηζαλ λα θάλε θαη μαθληθά είδαλ 

από καθξηά έλαλ άλδξα γύξσ ζηα ζαξάληα, λα θαηεβαίλεη κε έλα θαιάκη ςαξέκαηνο. 

Αξγόηεξα δηαπίζησζαλ όηη απηόο ήηαλ ν κηθξόηεξνο γηνο ηνπ, ηνλ νπνίν δελ είρε 

πξνιάβεη λα γλσξίζεη πνηέ, δηόηη ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ έγθπνο όηαλ εθείλνο είρε 

αλαγθαζηεί λα θύγεη. 

Σελ επόκελε εκέξα ξώηεζαλ πνπ έκελε ε γπλαίθα ηνπ θαη επηζθέθζεθαλ ην 

ζπίηη. Ο Κόθθηλνο ζέιεζε λα παξνπζηαζηεί σο λεθξόο αδειθόο θαη όρη σο ν ίδηνο ν 

Ισζήθ. Όκσο εθείλε ηνλ αλαγλώξηζε κε ηελ πξώηε καηηά θαη ζπγθινληζκέλε ηνλ 

ξώηεζε «γηαηί ιεο όηη είζαη ν Χέξκαλ, ελώ είζαη ν Ισζήθ ν άληξαο κνπ;». ηε 

ζπλέρεηα δήηεζε λα κάζεη γηαηί γύξηζε κεηά από ηόζα ρξόληα θαη όρη λσξίηεξα θαη 

εθείλνο ηεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ απόθαζε. Γελ 

κπνξνύζε λα ζθεθηεί ηελ νηθνγέλεηα, ηελ παηξίδα θαη ηε ζξεζθεία ηνπ, παξά λα 

πξάμεη ό,ηη έπξαμε γηα ηελ Διιάδα. 

Η ζςνεπγαζία ηων δύο ανδπών 
Οη δύν απηνί άλδξεο κε ηε γελλαηόηεηα θαη ηε κεγαινςπρία ηνπο άθεζαλ ην 

ζηίγκα ηνπο ζηελ πόιε ηεο Λακίαο θαη ρσξίο απηνύο, ίζσο λα είρε ζπκβεί κία κεγάιε 

θαηαζηξνθή. 

Αλ θαη πνηέ δελ παξαδέρζεθαλ όηη ππήξμε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηε 

ζσηεξία ηεο πόιεο, νη δξόκνη ηνπο δηαζηαπξώζεθαλ, θαζώο ππήξμαλ ζπλεξγάηεο 

ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα. Ωο ειαηνρξσκαηηζηήο ν Δνπηδέλην Νηε ηκόλε θαη σο 

αγηνγξάθνο ν Ηιίαο Κόθθηλνο, άθεζαλ από θνηλνύ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε πνιιέο 

εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο. 

Μαδί έρνπλ ραξαρζεί θαη ζηε κλήκε ησλ Λακησηώλ, πνπ ηνπο ηίκεζαλ δίλνληάο 

ηα νλόκαηά ηνπο ζε δύν δξόκνπο ηεο πόιεο. Όπσο θαη νη δσέο ησλ δύν αλδξώλ, έηζη 

θαη νη δξόκνη κε ηα νλόκαηά ηνπο δηαζηαπξώλνληαη. 
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