
7  ο   Δ.Σ.Π., Prof.G.Lämmler, Freiburg, Giessen  
(1975-1976)

B

Τον Ιούλιο του 1974 οργανώθηκε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, το “20ο Παγκόσμιο Κτηνιατρικό Συνέδριο”
και αμέσως μετά, το “7ο Διεθνές Συνέδριο Παρασιτολογίας”.

Στο Συνέδριο αυτό, μεταξύ των άλλων, γνώρισα τον Prof. Georg Lämmler, ο οποίος μετά σχετική πρόταση του
καθ. Χειμωνά, δέχτηκε να μετεκπαιδευτώ στο Εργαστήριο, στο οποίο ήταν διευθυντής, στο Giessen, της, τότε,
Δυτικής Γερμανίας, με την προϋπόθεση, να έχω υποτροφία.

Ομιλία Prof. G. Lämmler στο “7ο Διεθνές Συνέδριο Παρασιτολογίας” 
(από αριστερά, Σ. Χαραλαμπίδης, Prof. Levine, Prof. Odd, Prof. Euzeby, Prof. Soulsby, καθ. Χ. Χειμωνάς, καθ. Α. Σπαής, Μ. Βασσάλος, Α.

Αλεξάκης, A. Σαρατσιώτης, Ι. Θεοδωρίδης).



Τον Οκτώβριο του 1974, έδωσα εξετάσεις στη Γερμανική Πρεσβεία και πέτυχα μια υποτροφία DAAD, για 14
μήνες (1.8.75-30.9.76), απ’ τους οποίους, τους 4 πρώτους, θα παρακολουθούσα μαθήματα, για να βελτιώσω
τη γερμανική γλώσσα, στο “Ινστιτούτο Γκαίτε του Lüneburg”, στη βόρεια Γερμανία. Μου έστειλαν αεροπορικό
εισιτήριο για το Hamburg και μετά, για το Lüneburg, αλλά λίγες μέρες πριν την αναχώρηση, με ειδοποίησαν
ότι,  αντί  του Lüneburg,  θα παρακολουθούσα τα μαθήματα, στο Ινστιτούτο Γκαίτε στο  Freiburg,  στη νότια
Γερμανία. Έπρεπε να πάω, αεροπορικώς,  στο Μόναχο και μετά, με το τραίνο, στο Freiburg, στον “Μέλανα
Δρυμό”  (Schwarzwald). Όμως, την 1 Αυγούστου 1975, έκανα ένα μικρό λαθάκι...  Χρησιμοποίησα το αρχικό,
αεροπορικό εισιτήριο και βρέθηκα στο Αμβούργο... Μετά, πήρα το λεωφορείο για το Lüneburg... Στα πρώτα
χιλιόμετρα της διαδρομής,  όταν με πλησίασε ο εισπράκτορας,  ζήτησα εισιτήριο για το  Freiburg...  και  του
“πέσαν τα μαλλιά”...  Μου λέει,  “το Freiburg απέχει από 'δώ 700 χιλιόμετρα...,  είναι στη νότια Γερμανία...,  εκεί
πηγαίνετε;” Σταμάτησε το λεωφορείο και μου εξήγησε, πως να γυρίσω στο αεροδρόμιο... Πήγα στο Μόναχο
και μετά, με το τραίνο, ήμουν στο Freiburg, το απόγευμα... Ένα μικρό λαθάκι, 1.400 χιλιομέτρων...

Στο  Freiburg, μου είχαν κλείσει δωμάτιο, στην φοιτητική εστία "Tomas Morus Burse", ανατολικά της πόλης,
όπου έμεινα, απ’ την 1.8.1975 ως τις 30.11.1975. Κάθε πρωί, στις 07.30, πήγαινα με το τραμ (Strassenbahn) στο
Goethe Institut (Wilhelmstr. 17), στο κέντρο της πόλης. Πέρασα καταπληκτικά. Τα μαθήματα ήταν εύκολα και
διαρκούσαν ως τις 14.00. Μετά, έκανα βόλτες στα σοκάκια της όμορφης “παλιάς πόλης”, όπου συνήθως, μικρές
ομάδες εγχόρδων από φοιτητές της Μουσικής Ακαδημίας (καθηγητής φλάουτου Jean-Pierre Rampal), έπαιζαν
προκλασική μουσική. Κάναμε βόλτες στα super markets  (δεν υπήρχαν ακόμη στην Ελλάδα), με ένα βιολόγο,
βραζιλιάνο  συμμαθητή,  τον  Felisberto  Caballero  και  χαρακτηρίζαμε,  αστειευόμενοι,  τους  εαυτούς  μας,
“consum idiot”, επειδή κάθε φορά, όλο και κάτι αγοράζαμε... Το μόνο, που με προβλημάτιζε στο Freiburg, ήταν,
που δεν  καταλάβαινα τι  έλεγε ο  κόσμος...  Όταν το είπα  στον  Prof.  Lämmler,  σε μια  απ’  τις  τηλεφωνικές
συνομιλίες μας, μου λέει, “κι εγώ δεν τους καταλαβαίνω..., μιλούν διάλεκτο...”.

Είχαμε κάνει μια καλή παρέα, στο  "Tomas Morus Burse" και μαγειρεύαμε,
στην κοινή κουζίνα, που υπήρχε. Μια φορά, ο Felisberto, μαγείρεψε για την
παρέα, φασολάδα “brazilian type” (πολύ καυτερή, για τα δικά μου γούστα), η
Marie-Pierre (γαλλίδα) μαγείρεψε μπανάνες με βούτυρο στο φούρνο “a la
française”  (ελαφρώς αναγουλιαστική γεύση) κι εγώ, μαγείρεψα μελιτζάνες,
ριγανάτες (πολύ επιεικώς... άνοστες). Η Tina (σουηδέζα) επέλεξε να κάνει το
καλύτερο. Δεν μαγείρεψε.

Ο φοιτητής,  που έμενε στο απέναντι,  απ’  το  δικό μου δωμάτιο,  είχε  ένα στερεοφωνικό συγκρότημα και
σκέφτηκα να τον ρωτήσω, αν ήξερε να μου πει,  μια καλή μάρκα ραδιοκασετόφωνου. Μου λέει,  “εγώ δεν
ξέρω,  αλλά  ένας  φίλος  μου,  ο  Peter,  που  τώρα  είναι  διακοπές  στην  Κρήτη  και  έρχεται  μεθαύριο...,  ξέρει...”.
Πραγματικά, όταν ήλθε ο φίλος του, μου πρότεινε ένα απ' τα καλύτερα ραδιοκασετόφωνα και, όταν, μετά μισή
ώρα συζήτησης,  τον ευχαρίστησα, μου λέει,  “από που είσαι;” Του λέω, “απ' τη Θεσσαλονίκη”.  Με κοιτάζει,
έκπληκτος, μετά... αρχίζει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο... και μου λέει, σπαρταρώντας στα γέλια, στα
ελληνικά, “τόση ώρα μιλάμε στα γερμανικά...,  με λένε Πέτρο, είμαι απ' τη Θεσσαλονίκη και μένω στο κέντρο,
κοντά στην Αγία Σοφία...” Τρελαθήκαμε στα γέλια, όπως και οι άλλοι, όταν άκουσαν τι συνέβη...

Το απόγευμα στις 18 Σεπτεμβρίου, πήγαμε με το αυτοκίνητο της Marie-Pierre, στο Rimpauville, περίπου 60 km
απ' το  Freiburg,  ένα χωριό έξω απ' την Colmar στη Γαλλία, όπου γινόταν το ετήσιο φεστιβάλ κρασιού και
άνοιγαν  τα  βαρέλια  της  νέας  εσοδείας... Η  διαδρομή  ήταν  υπέροχη  και  μας  εντυπωσίασε  η  απουσία
συνοριακού ελέγχου, που, τότε, είχε καταργηθεί, λόγω ΕΟΚ. Περάσαμε τα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας, με 80
km/h.  Όταν  φθάσαμε στην  Colmar γινόταν  πραγματικός  χαμός.  Οι  δρόμοι  ήταν  γεμάτοι  από  κόσμο,  που
ανεβοκατέβαινε στα κελάρια των πανέμορφων αλσατικών αγροτόσπιτων, με τα χρωματιστά λουλούδια στα
μπαλκόνια  και  τα  παράθυρα.  Σχεδόν  όλοι  είχαν  κόκκινα  πρόσωπα,  μιλούσαν  και  γελούσαν  ασυνήθιστα
δυνατά και δεν δίσταζαν να στηριχθούν, γελώντας, φιλικά, επάνω σου, για να μη ξαπλώσουν, γελώντας, στο
δρόμο... Αρχίσαμε κι εμείς το "άθλημα". Στο πρώτο κελάρι, που κατεβήκαμε, είδα μεσ' το μισοσκόταδο κάτι
τεράστια  βαρέλια.  Κάποιος  γέμισε  ένα  ποτηράκι  κρασί  και  μου  το  πρόσφερε...  Σε  ένα  τραπεζάκι  δίπλα,
υπήρχαν τοπικοί μεζέδες, γλυκά, πίτες, όλα δωρεάν. Το ίδιο σκηνικό, με μικρές παραλλαγές, υπήρχε σε όλα τα
σπίτια του χωριού,  με τη διαφορά ότι  άλλαζε η ποικιλία του κρασιού.  Κάθε αμπελώνας και  διαφορετικό
κρασί... Το πρώτο ποτηράκι το "κατέβασα" μονορούφι. Ήταν απόλαυση. Αξέχαστη εμπειρία για κάποιον, που
δεν πίνει, όπως εγώ. Άντεξα 4 κελάρια... Το ένα καλύτερο απ’ το άλλο... Άρχισα να γελάω, με το παραμικρό...
Χωρίς να υπάρχει λόγος, όλα μου φαίνονταν αστεία..., όπως και οι σκάλες, που άρχισαν να με δυσκολεύουν...
Σταμάτησα, να πίνω... Οι άλλοι συνέχισαν..., ειδικότερα η Marie-Pierre... Στο τέλος, ξαπλώσαμε σε ένα πάρκο
και γελούσαμε, όσο δεν είχαμε γελάσει ως τότε... Αργά το βράδυ, που συνήλθαμε, γυρίσαμε πίσω...



Στις 30 Νοεμβρίου, έφυγα απ' το Freiburg και με το λεωφορείο, πήγα στο Giessen, 60 χιλιόμετρα βόρεια της
Φρανκφούρτης. Ο Prof. Lämmler είχε κρατήσει για μένα, ένα δωμάτιο στην παλιά φοιτητική εστία “Otto-Eger-
Heim” του Justus-Liebig-Universität,  στην περιοχή Klinikum, περίπου 200 μέτρα μακριά απ' το Institut für
Parasitologie, όπου έμεινα, 1.12.1975-30.9.1976.

Απ’ την πρώτη, κιόλας μέρα, η κυρία Lisellotte Lämmler, όπως και ο καθηγητής, φρόντιζαν να περνάω καλά.
Με καλούσαν καθημερινά στο σπίτι τους, μια διώροφη έπαυλη στην περιοχή Klinikum, με τεράστιο κήπο. Αν
μια μέρα δεν πήγαινα, ο καθηγητής ή η κυρία Lämmler, ερχόταν και με ρωτούσαν αν είμαι καλά ή άφηναν
σημειώματα, πως με περιμένουν για φαγητό ή για κάποια εκπομπή στην τηλεόραση. Είχαν δυο γιούς, τον
Michael και τον Christof, φοιτητές Κτηνιατρικής. Όπως συνηθιζόταν στη Γερμανία και οι δυο είχαν φύγει απ' το
σπίτι και νοίκιαζαν δωμάτια, μαζί με τις φίλες τους, την Eva και την Christine, αντίστοιχα. Μόνο, το Σάββατο,
πήγαιναν για λίγο στο σπίτι,  άφηναν τα άπλυτα και έπαιρναν τα καθαρά...  Οι Lämmler,  πολύ σύντομα, με
συνέστηναν,  αστειευόμενοι,  στους φίλους τους,  “ο μεγάλος μας γιος” και είναι αλήθεια,  πως ένιωθα πολύ
άνετα μαζί τους. 

Οι Lämmlers, με δέχτηκαν και στο κλειστό “Kegel-Klub”, που είχαν, με 14 φίλους τους και κάθε 2η Δευτέρα
βράδυ, παίζαμε Kegel (γερμανικό Bowling). Όλοι οι φίλοι τους ήταν μορφωμένοι, ευχάριστοι και πρόσχαροι,
όπως  και  οι  γυναίκες  τους.  Μιλούσαν  με  θαυμασμό  για  τον  Παρθενώνα  και  δυο  απ’  αυτούς,  τον  είχαν
επισκεφτεί...,  ως  στρατιώτες  του  γερμανικού  στρατού  κατοχής  στην  Ελλάδα...  Όταν  μου  το  είπαν,
σοκαρίστηκα. Γνώριζαν τα εγκλήματα, που έκαναν οι γερμανοί στην Ελλάδα και ντρέπονταν γι αυτά. Μάλιστα,
μου είπαν, ότι πολλοί γερμανοί στρατιώτες, τότε, ήταν άτομα του υπόκοσμου... Έπαιρναν άδεια λίγων ημερών,
δημιουργούσαν παράνομα μπλόκα και λήστευαν τους έλληνες...

Στο  Institut,  διευθυντής  ήταν  ο  Prof.  Lämmler,  με  προσωπικό  8  κτηνίατρους  και  13  παρασκευαστές,
ζωοκόμους, καθαρίστριες και γραμματέα. Επίσης, ήταν και 5 υπότροφοι  (2 αιγύπτιοι, 1 ινδός, 1 μεξικάνος κι
εγώ). Στο Institut,  ασχολούνταν, κυρίως, με την ανάπτυξη της φιλάριας  Litomosoides carinii, στον καστανό
στέλεχος  του  αφρικανικού  μυ  Mastomys  natalensis (στη  φύση  ο  μυς  είναι  γκρίζος  και  ένας  στις  10.000,
καστανός.  Αυτόν,  κατάφεραν  να  απομονώσουν και  να δημιουργήσουν  εκτροφές,  καστανόχρωμων  μυών,  που
αποδείχθηκαν ιδανικoί για την ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων, για πολλά είδη παρασίτων). 

Στην αρχή ασχολήθηκα με όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και στη συνέχεια, με τη θεραπευτική αγωγή του
Cysticercus longicollis, μαζί με τον Dr. Schandra, ινδό υπότροφο και τον Dr. Rietschel, ζωολόγο απ' το Τμήμα
Ζωολογίας. Επίσης, έπαιρνα μέρος στις εξετάσεις ρουτίνας, μαζί με τον Dr. Schutze, σε δείγματα από ασθενείς
Νοσοκομείων, καθώς και στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών, μαζί με τον Prof. Lämmler, λόγω της
εμπειρίας,  που είχα στους τομείς αυτούς,  στην Ελλάδα.  Τις περισσότερες ώρες,  όμως,  τις  περνούσα στην
τεράστια βιβλιοθήκη,  που είχαν,  αναζητώντας βιβλιογραφικά δεδομένα για τη διδακτορική μου διατριβή.
Βρήκα και παλιά βιβλία, όπως την πρώτη γερμανική παρασιτολογία του Leuckart, του 1865. Το είπα στον καθ.
Χειμωνά, όταν πέρασε απ’ το Giessen και ενθουσιάστηκε, ως συλλέκτης παλιών βιβλίων, που ήταν. Αμέσως,
ρώτησε τον Prof.  Lämmler,  που μπορεί  να βρει  το συγκεκριμένο βιβλίο και  ο Prof.  Lämmler,  με ρώτησε
έκπληκτος, “έχουμε εμείς τέτοιο βιβλίο;” και γυρίζοντας στον καθ. Χειμωνά, λέει, “τι να σου πω, αυτά τα ξέρει ο
Στέλιος, που έχει φάει όλη τη βιβλιοθήκη”. 

Αριστερή φωτογραφία, στα γενέθλια του Prof. Lämmler, στις 13.12.1975 (αριστερά η κα. L.Lämmler με ένα ξάδελφό της) και
στη δεξιά φωτογραφία, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση προς τιμή του Prof. Goetze (δεξιά), πρώην διευθυντή στο Institut für

Parasitologie, στις 15.12.1975. 



Στις 24.12.75, παραμονή των Χριστουγέννων, η κα. Lämmler προσκάλεσε όλους τους υπότροφους του Institut
στο σπίτι. Το ζεύγος Schandra, ινδουϊστές, απ’ το Lucknow ( “μια μικρή πόλη στην Ινδία”, με μόλις 2 εκατομμύρια
κατοίκους!), ο Dr. Fouad Yousef, χριστιανός κόπτης, απ’ την Heliopolis, της Αιγύπτου, ο επίσης, αιγύπτιος Dr.
Ismail, μωαμεθανός  (τον πειράζαμε, επειδή έπινε κρασί και έτρωγε χοιρινό και εκείνος, απολογούμενος, έλεγε,
“είμαι μακριά απ' την Αίγυπτο..., επιτρέπεται”) κι εγώ, χριστιανός ορθόδοξος... Οι Lämmler ήταν λουθηρανοί.
Φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε και όλοι μαζί, περάσαμε πολύ όμορφα.

Στο σπίτι των Lämmler, παραμονή 
Χριστουγέννων, 24.12.1975 (όρθιοι από αριστερά, 
ο Dr. Ismail, εγώ και ο Michael Lämmler και 
καθιστοί, η L.Lämmler ανάμεσα στο ζεύγος Schandra
και ο Dr. Yousef).

Θυμάμαι την κα. Lämmler, που έλεγε στον
Michael  και  στον Christof,  “να προσέχετε
περισσότερο  το  ντύσιμό  σας,  να  φοράτε
γραβάτα,  να  ντύνεστε  όμορφα,  όπως  ο
Στέλιος...”,  κι  εγώ,  της  έλεγα,  “μα  είναι
φοιτητές  ακόμα”.  “Εσύ,  όμως,  φορούσες
γραβάτα,  όταν ήσουν φοιτητής,  όπως μου
είπες”,  μου  έλεγε  εκείνη.  Είναι  αλήθεια,
στη  Γερμανία  ντυνόμουν  αρκετά  κομψά.

Είχα  και  το  γκρι  κουστούμι,  με  γιλέκο,  απ’  την  Carnaby  Street,  επιλογή  της  Άννας  και  της  Jemilee,  της
αριστοκράτισσας, λιβανέζας φίλης της, απ’ τη Βυρητό...

Ένα απόγευμα Κυριακής, πήγαμε με τον Christof Lämmler και την φίλη του, Christine, στην πίστα πατινάζ.
Βάλαμε τις μπότες με τις λάμες και αφού παιδεύτηκα λίγο μέχρι να ισορροπήσω, μπήκαμε στην πίστα και...
αυτόματα, ξάπλωσα στον πάγο!  Ήταν σα να ήμουν σε θάλαμο έλλειψης βαρύτητας...  Δεν προλάβαινα να
συνειδητοποιήσω ότι  οι  λάμες ακουμπούσαν σε σκληρό πάγο...  και  ήμουν,  αυτομάτως,  ξαπλωμένος στον
πάγο... Όταν με υποβάσταζαν απ' τις μασχάλες, μπορούσα να σταθώ όρθιος και να γυρίζω στην πίστα, σαν να
αιωρούμαι... Τρομερή εμπειρία. Σε ελάχιστη ώρα, ήμουν κατάκοπος, σαν να είχα κάνει, για ώρες, ορειβασία.

Στις  26  Μαΐου,  κάναμε  την
ετήσια  εκδρομή  του  Institut.
Πήγαμε  στο  Leihtgestern,  5
χιλιόμετρα  νότια  του  Giessen
και  κάναμε βόλτα στο  δάσος,
ψήσαμε  (“grillen”), φάγαμε,
γελάσαμε  και  συζητήσαμε.
Περάσαμε υπέροχα.

Στις  27  Μαΐου  (Himmelfahrt),
πήγαμε  στο  Lollar,  στο  σπίτι
της  παρασκευάστριας  Frau
Irene  Richenbecher,  για
φαγητό και διασκέδαση. Ήταν
υπέροχα.  Με  την  Irene
ήμασταν στο ίδιο γραφείο και
συνεργαζόμασταν. Ήταν πολύ
καλή κοπέλα, χαμογελαστή και
πρόθυμη να βοηθήσει, όποιον
χρειαζόταν (όσο  ήμουν  στο
Giessen,  μου  είχε  δώσει  μια
τηλεόραση). Ψευτοθύμωνε,



μόνο,  όταν την  αποκαλούσα,  πειραχτικά,  Frau “Risssenbecher”,  με  τη  βαριά τοπική προφορά  (“hessisch”),
όπως μου είχαν πει οι, επίσης, αξιαγάπητες καθαρίστριες του Institut, Frau Krause και Frau Bäker... Τότε, η
Irene, φώναζε γελώντας, “Aber bitte..., Stelios, machen Sie nicht das..., bitte...” (“σας παρακαλώ, Στέλιο, μην το
κάνετε  αυτό,  παρακαλώ”). Πρέπει  να  πω,  ότι  μεταξύ  του  προσωπικού,  μέσα  στο  Institut,  ο  πληθυντικός
ευγενείας (“Sie”) ήταν απαράβατος κανόνας. Ο ενικός (“du”) δεν επιτρέπονταν ούτε μεταξύ φίλων.

Στις 6 Ιουνίου, το απόγευμα, το ζεύγος Chandra, με τον μικρό τους γιο Pindu, ήμασταν καλεσμένοι για καφέ
στους  Lämmler.  Έπαιζα  μπάλα στον κήπο με  τον  Pindu και  του  φώναζα,  στα  ινδικά,  “Pindu,  zelu  geldi...”
(“Πέτρο, τρέχα γρήγορα...”), όπως μου έμαθε ο μπαμπάς του. Στη μέση του κήπου, υπήρχε ένας σιδερένιος
πάσσαλος, που ήξερα ότι ενοχλούσε την κυρία Lämmler και της πρότεινα, να τον απομακρύνουμε. Όταν τον
απομακρύναμε, μαζί με τον Dr. Chandra, η κυρία Lämmler, αστειευόμενη, είπε πως δεν φαντάζονταν ότι για τον
πάσσαλο  αυτό,  απαιτήθηκε  διεθνής  επιστημονική  συνεργασία,  Ινδίας  και  Ελλάδος...  Εμείς,  όμως,  την
πειράξαμε, λέγοντας, πως απλά συνεργάστηκαν, Gastarbeiter, απ’ την Ινδία και την Ελλάδα...

Στις 19 Ιουνίου, συγκεντρωθήκαμε για φαγητό και διασκέδαση, στο σπίτι της Dr. Ilona Sänger και του άνδρα της,
που ήταν εισαγγελέας στο Wetzlar.  Η Ilona φρόντισε να μου γνωρίσει,  μια γειτόνισσά τους,  τη Beate-Silke
Hanish, κόρη του διευθυντή του εργοστασίου “Puderus” (βαριά βιομηχανία σιδήρου), ο οποίος ήταν ετεροθαλής
αδελφός του Willy Brand, πρώην Kanzler της Δ. Γερμανίας (έμοιαζαν πολύ). Περάσαμε υπέροχα και η Beate με
κάλεσε να επισκεφτώ το “Puderus”, μαζί με την Ilona και τον άνδρα της.



Στις 25 Ιουνίου, το απόγευμα, ήμασταν στην Eda, περίπου 40 χιλιόμετρα απ' το Giessen, στο σπίτι του Dr. Horst
Zahner και της γυναίκας του, που ήταν δασκάλα. Το σπίτι ήταν πολύ όμορφο, χτισμένο δίπλα στο δάσος, μέσα
σε ένα κήπο με γρασίδι. Ολόκληρη η πρόσοψη του σπιτιού ήταν από γυαλί...

Στις 26 Ιουνίου, πήγαμε με την Ilona Sänger και τον άνδρα της, στο εργοστάσιο “Puderus”, στο Wetzlar. Μας
ξενάγησε ο μπαμπάς της Beate. Το μεσημέρι με κάλεσαν για φαγητό στο σπίτι της Beate. 

Στο “Puderus” υπήρχαν πινακίδες με οδηγίες, στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά. Στον πυρήνα του
εργοστασίου, όπου η θερμοκρασία ήταν 45°C και δούλευαν με ειδικές, πυράντοχες στολές, όλες οι πινακίδες
ήταν στα ελληνικά!  Όταν ρώτησα τον μπαμπά της Beate,  γιατί  συμβαίνει  αυτό,  μου είπε,  “οι  γερμανοί  δεν



έρχονται  να δουλέψουν σε  τόσο σκληρές  συνθήκες,
παρά το γεγονός, ότι τα χρήματα είναι πολλά και απ'
τους αλλοδαπούς εργάτες, αποδείχτηκε ότι οι έλληνες
μαθαίνουν ευκολότερα το χειρισμό μηχανημάτων και
είναι λιγότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα... Για το λόγο
αυτό, άλλωστε, στο εργοστάσιο, δε βάζω τούρκους...”.

Στις  αρχές Αυγούστου,  οι  Lämmler  έφυγαν για δέκα
μέρες,  διακοπές  και  μου  άφησαν  τα  κλειδιά  του
σπιτιού, να πηγαίνω τα βράδια να βλέπω τηλεόραση...
“για να μη μένει το σπίτι άδειο, για τους κλέφτες”, όπως
μου είπε η κυρία Lämmler... Βέβαια, ο κύριος λόγος
ήταν  να  μη  στερηθώ  την  τηλεοπτική  σειρά,  που
βλέπαμε μαζί... 

Στις 25 Αυγούστου, πήγα για τρεις μέρες στο Poznan,
στην  Πολωνία,  να  παρακολουθήσω  το  “IV.

International Conference of Trichinellosis”. Θυμάμαι, πήγα αρχικά, στο Ανόβερο και γύρω στις δέκα το βράδυ,
μπήκα στο τραίνο. Τακτοποίησα το σάκκο μου στο ράφι,  πάνω απ’ τη θέση μου, δίπλα στο παράθυρο και
ακουμπισμένος στο ανοιχτό παράθυρο, παρατηρούσα τον κόσμο, που πηγαινοέρχονταν στον σταθμό. Ήμουν
μόνος στο βαγόνι. Η διάθεσή μου ήταν πολύ καλή, αν και ένοιωθα λίγη αγωνία, επειδή πήγαινα για πρώτη φορά
στην Πολωνία και είχα ακούσει πολλά για τη φτώχεια, που επικρατούσε εκεί. Ευτυχώς είχα κλείσει δωμάτιο σε
ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, στο “Hotel Orbis Polonez”, όπου γινόταν και το συνέδριο και δεν θα έψαχνα για
κατάλυμα, όταν θα έφθανα το πρωί. Λίγο πριν ξεκινήσει το τραίνο, μπήκε στο βαγόνι μια κομψή κυρία γύρω στα
45, μαζί με μια, εξ' ίσου γοητευτική, κοπέλα. Σηκώθηκα και τις βοήθησα να τακτοποιήσουν τις αποσκευές τους,
πάνω απ’ τις θέσεις τους, διαγωνίως απέναντι απ’ τη δική μου, δίπλα στην πόρτα του διαδρόμου. Σε λίγο, με την
οικειότητα, που αναπτύσσεται στους ταξιδιώτες της νυχτερινής διαδρομής τραίνου, αρχίσαμε τη συζήτηση. Ήταν
πολωνέζες (το είχα υποθέσει, σκεφτόμενος αυτό που λένε οι γερμανοί, “είναι όμορφη, σα πολωνέζα”). Μάνα και
κόρη. Ζούσαν στο Ανόβερο και πήγαιναν για λίγες μέρες στο Poznan. Όταν έμαθαν ότι είμαι έλληνας, άρχισαν
να με ρωτούν για τον Παρθενώνα, την Αθήνα, τον Όμηρο... Η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα και δεν καταλάβαμε
τις τρεις περίπου ώρες, που πέρασαν και φθάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό, του τότε, Δυτικού Βερολίνου.
Ήταν σα να ξημέρωσε. Όλα ήταν κατάφωτα. Θυμάμαι, ως γνήσιος έλληνας, κατέβασα το παράθυρο και έσκυψα
έξω. Άλλωστε, είχα διαβάσει και είχα δει στον κινηματογράφο, τόσα ηρωϊκά, που είχαν συμβεί εκεί, που ήθελα
να τα δω όλα. Σε λίγο, το τραίνο ξεκίνησε. Προχωρούσε αργά, χωρίς να αναπτύσσει ταχύτητα... Ξαφνικά, όλα
σκοτείνιασαν, σα να έκλεισε ο διακόπτης του ηλεκτρικού... Είχαμε περάσει το “Τείχος”... και μπαίναμε στο, τότε,
Ανατολικό Βερολίνο... Ο φωτισμός ήταν ελάχιστος... και η αντίθεση συγκλονιστική... Φως εδώ... Σκοτάδι εκεί...
Πλούτος  εδώ...  Φτώχεια  εκεί...  Το  τραίνο  σταμάτησε  πάλι.  Ήταν  ο  σταθμός  “Berlin-Friedrichstraße”  του
Ανατολικού Βερολίνου... Σηκώθηκα, κατέβασα το παράθυρο και έσκυψα πάλι έξω... Ήμουν ο μόνος με το κεφάλι
έξω απ’ το τραίνο... Στο λιγοστό φως είδα δυο στρατιώτες, με ψηλές μπότες και όπλα στο στήθος, όπως της
γκεστάπο..., αλλά, σχεδόν αμέσως, ένα χέρι με τράβηξε απότομα από πίσω. Ήταν η κυρία, που ξανακάθησε
γρήγορα στη θέση της και κοιτάζοντας ίσια, μπροστά, μου είπε χαμηλόφωνα, με κοφτή φωνή: “για όνομα του
Θεού... κλείστε το παράθυρο και καθήστε στη θέση σας...”. Κάθησα χωρίς να καταλαβαίνω την αντίδρασή της.
Μέσα στο τραίνο, όπως και έξω, επικρατούσε “άκρα σιγή”. Σχεδόν αμέσως, οι δυο στρατιώτες εμφανίσθηκαν
στη συρόμενη πόρτα του βαγονιού... Μας περιεργάστηκαν και ο ένας ζήτησε το διαβατήριό μου. Το ξεφύλλισε,
είπε κάτι στον άλλο στρατιώτη και μου το επέστρεψε. Γύρισαν και έφυγαν χωρίς κουβέντα. Έριξα μια ματιά στην
κυρία και την κόρη της, αλλά το ανέκφραστο βλέμμα τους συνέχισε να μένει καρφωμένο στον απέναντι τοίχο...
Δεν είχα περιθώριο συζήτησης. Το τραίνο ξεκίνησε πάλι. Κοίταζα, αφηρημένα, τα λιγοστά φώτα της πόλης να
απομακρύνονται.  Η  κυρία,  πήρε  μια  βαθειά  ανάσα,  σαν  να  της  έφυγε  ένα  βάρος.  Με  κοίταξε  και  είπε,
χαμηλόφωνα. “Να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχερός. Θα μπορούσαν να σας κατεβάσουν απ' το τραίνο και να σας
κλείσουν, χωρίς δικαιολογία, στο κρατητήριο. Το κάνουν ακόμη και αν απλά τους κοιτάξεις στα μάτια. Σε θεωρούν
ύποπτο”. Τότε κατάλαβα τη συμπεριφορά της... κι' εγώ, τους περιεργαζόμουν, σαν να έβλεπα ηθοποιούς, που
γύριζαν ταινία για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο...  Συνεχίσαμε τη συζήτηση, όχι όμως με την προηγούμενη
ζωντάνια... Η κυρία έδειχνε να κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό της... Σε λιγότερο από μια ώρα, το
τραίνο μείωσε ταχύτητα και  σταμάτησε. Ήταν τα σύνορα της Πολωνίας.  Ακούστηκαν ομιλίες,  βήματα και  το
τραίνο  ξεκίνησε  πάλι.  Σε  λίγο,  ένας  χοντρός  κύριος  με  ένα  ανοιχτόχρωμο  γκρι  κουστούμι  και  μια  τάβλα
κρεμασμένη με λουρί στο λαιμό, στάθηκε στην πόρτα και είπε κάτι στα πολωνικά. Η κυρία, μου εξήγησε ότι είναι
ο υπάλληλος για τη βίζα. Σηκώθηκα και γυρίζοντας την πλάτη, άνοιξα το σάκκο πάνω απ’ τη θέση μου, για να
πάρω το διαβατήριό μου. Το ίδιο έκανε η κυρία και η κόρη της. Με γυρισμένη πλάτη, είδα στο παράθυρο, σα σε
καθρέφτη, το χέρι του υπαλλήλου να χαϊδεύει τους γλουτούς της κυρίας! Εκείνη σοκαρισμένη, έμεινε ακίνητη,
σαν να πάγωσε,  με  τα χέρια  ψηλά.  Γύρισα απότομα το κεφάλι  και  κάρφωσα το  βλέμμα μου στον χοντρό



υπάλληλο...  Εκείνος,  κατέβασε  το  βλέμμα,  σφράγισε  γρήγορα  τα  διαβατήρια  και  έφυγε...  Η  κυρία
κουλουριασμένη στη θέση της, έκλαιγε…, ενώ η κόρη της, την είχε αγκαλιάσει και προσπαθούσε χαμηλόφωνα
να την ηρεμήσει. Σε λίγο, είδα τον υπάλληλο να στέκεται στο διάδρομο και να κοιτάζει προς την κυρία. Αμέσως,
σηκώθηκα, κάθησα δίπλα στην πόρτα, απέναντι απ’ την κυρία και στύλωσα το βλέμμα μου στο πρόσωπό του...
Προσπάθησε να αποφύγει το βλέμμα μου… και έφυγε. Λίγο πριν φθάσουμε στο Poznan, ξαναπλησίασε, αλλά
σηκώθηκα,  όρθιος  και  στάθηκα  στην  πόρτα,  κοιτάζοντάς  τον,  επίμονα  στα  μάτια,  αναγκάζοντάς  τον  να
χαμηλώσει το βλέμμα και να προχωρήσει στο διάδρομο. Μέχρι να φθάσουμε στο Poznan, η κυρία δεν είπε λέξη.
Παρά τη μόρφωση και το πνευματικό της επίπεδο, έδειχνε αδύναμη να ξεπεράσει αυτό, που έγινε. Το πρόσωπό
της ήταν σα κέρινο. Κάποια στιγμή, σήκωσε το κεφάλι και ένιωσα το βλέμμα της, να διεισδύει μέχρι το πίσω
μέρος του κρανίου μου... Όταν κατεβήκαμε στο σταθμό, με αγκάλιασε δακρυσμένη και πίεσε δυνατά για λίγα
δευτερόλεπτα, το μάγουλό της στο δικό μου... Ήταν μια απ’ τις πιό εύγλωτες συνομιλίες, χωρίς λόγια..., που δεν
χάθηκε ούτε μια λεπτομέρειά της στο πέρασμα του χρόνου... 

Πήρα ένα ταξί  και  πήγα στο “Hotel  Orbis Polonez”,  κοντά στο όμορφο κέντρο της πόλης. Μετά τις τυπικές
διατυπώσεις,  ανέβηκα στο δωμάτιό μου στον πέμπτο όροφο. Το δωμάτιο ήταν καθαρό,  με απλή μοντέρνα
επίπλωση και φαρδιές δερμάτινες πολυθρόνες. Είχε ένα μεγάλο παράθυρο, χωρίς μπαλκόνι και καταπληκτική
θέα  στην  πόλη!  Έκανα  ένα  ζεστό  μπάνιο  και  κοιμήθηκα  ως  το  μεσημέρι!  Κατέβηκα  στο  εστιατόριο  του
ξενοδοχείου  και  μετά  το  φαγητό,  έκανα  μια  βόλτα  στους  χώρους  του  ξενοδοχείου.  Το  προσωπικό  ήταν
αδιάφορα,  ευγενικό.  Γενικά,  σε  ολόκληρο  το  ξενοδοχείο  είχε  καταβληθεί  προσπάθεια  μίμισης  κάθε  τι
δυτικοευρωπαϊκού, χωρίς επιτυχία. Το ίδιο ίσχυε και στο νάϊτ κλαμπ, το βράδυ, στο υπόγειο του ξενοδοχείου...
Βέβαια,  αυτό  που με  εξέπληξε  ευχάριστα,  ήταν η  ευγένεια  των απλών πολωνών,  αλλά και  η  αγάπη,  που
έδειχναν  για  την  Ελλάδα  και  τους  έλληνες.  Θυμάμαι  ακόμη  τις  δυο  κυρίες,  που  δούλευαν  στο  κατάστημα
κοσμημάτων στο ισόγειο του ξενοδοχείου, που με ρωτούσαν για τη ζωή στην Ελλάδα, το κλίμα, τη θάλασσα, τον
Παρθενώνα...  και οι οποίες, μου πακετάρησαν κοσμήματα από ακατέργαστο κεχριμπάρι  (τότε, ήταν άφθονο
στην Πολωνία) “για τις ελληνίδες φίλες σου”, επιπλέον αυτών, που είχα αγοράσει. Τις μέρες, που έμεινα στο
Poznan, ψιλόβρεχε. Στην πόλη, που είναι μια από τις πιο παλιές στην Πολωνία, με εντυπωσίασε η παλιά πόλη,
με  τα  κτίρια,  αναγεννησιακού  ρυθμού  (ανακατασκευάστηκαν  το  1945). Περιδιαβαίνοντας  τα  παλαιοπωλεία,
βρήκα  μια  μπρούτζινη  πλάκα  απ’ το  1800,  με  τη  φράση  “γνῶθι  σαὐτόν”,  καθώς  και  την  “Ιλιάδα”  και  την
“Οδύσσεια” στα ελληνικά, εκτυπωμένα το 1870, στη Λειψία. Τα αγόρασα για τον καθ. Χειμωνά, που μάζευε
αντίκες. Οι άνθρωποι γενικά έδειχναν ειλικρινές ενδιαφέρον για την Ελλάδα, λόγω της εκπαίδευσής τους στο
σχολείο και γνώριζαν πολλούς στίχους απ’ την “Ιλιάδα”... 

Στο συνέδριο κάναμε αρκετή παρέα με τον Allen, ένα συνομήλικό μου γάλλο, που είχε τίτλο ευγένειας (“Duc”,
δούκας). Θυμάμαι το πολύ κομψό κουστούμι, που φορούσε. Ήταν ραμμένο στον προσωπικό ράφτη του και δεν
είχε τσέπες, για να μη χαλάει η γραμμή του. Όλες οι τσέπες ήταν ραμμένες στο γιλέκο. Όταν του είπα ότι βλέπω,
κάτι τέτοιο, πρώτη φορά, βγάζει το γιλέκο και μου λέει, “φόρα το”… Ήταν, ακριβώς στα μέτρα μου… Μου λέει,
“πάρτο,  έχω κι  άλλα!”.  Τον  ευχαρίστησα,  αλλά  δεν  το  πήρα…  (μόλις  γύρισα στη  Θεσσαλονίκη  έραψα ένα
παρόμοιο γιλέκο..., σκέτη αποτυχία…).

Την ημέρα, που έφευγα απ' το Poznan, πήγα στη στάση των ταξί. Είχε πολύ κόσμο και πολλά ταξί, αλλά δεν
έφευγε  κανένα...  Ρώτησα  μια  κοπέλα  και  μου  είπε,  “δημόσιοι  υπάλληλοι...”.  Τη  ρώτησα  αν  μπορεί  να
παρακαλέσει  κάποιον  απ'  τους  οδηγούς  να  με  πάει  στο  σταθμό,  επειδή  θα  έχανα  το  τραίνο…  Ένας
φιλοτιμήθηκε. Πήρα και την κοπέλα μαζί. Στο σταθμό, κατεβαίνοντας, είπα στον οδηγό να πάει την κοπέλα στον
προορισμό της και έβαλα στο χέρι του, όλα τα “ζλότι”, που είχα στο πορτοφόλι και, πιθανόν, ήταν το δεκαπλάσιο
της αξίας της διαδρομής... Τα κοίταξε και έφερε το χέρι του, στη θέση της καρδιάς… Η κοπέλα μου ευχήθηκε
καλό ταξίδι, με αγκάλιασε και με φίλησε!

Όταν ανέβηκα στο τραίνο,  δίπλα μου, καθόταν μια όμορφη κοπέλα,  βοηθός,  στην “Έδρα Φιλοσοφίας”,  στο
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Η Maria Sierpowska. Πήγαινε σε ένα συνέδριο, στο Παρίσι. Συζητούσαμε, σε
ολόκληρο το ταξίδι.

Πλησίαζε ο καιρός να επιστρέψω στην Ελλάδα και αποφάσισα να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Ήταν ευκαιρία για μένα, επειδή θα κόστιζε πιο φθηνά και επιπλέον, θα ήταν “γερμανικών προδιαγραφών”. Όταν
το άκουσε η κυρία Lämmler, λέει, αμέσως στον καθηγητή, “γιατί δεν δίνεις στον Στέλιο το δικό μας αυτοκίνητο κι
εμείς να πάρουμε ένα καινούργιο;” Τους ευχαρίστησα, αλλά εξήγησα, ότι η Mercedes, ήταν πολύ μεγάλη για
μένα, που ήθελα ένα αυτοκίνητο, όπως ένα Golf. Η Ilona Sänger είχε ένα έμπορο στο Wetzlar και σε δυο μέρες,
μου βρήκε ένα “Golf L 1.1” (με 6.000 km), που κόστιζε 8.500 DM..., αλλά είχε λαχανί χρώμα... 



Στην Τράπεζα  “BHI”,  είχα  5.000_DM  και  στην  Ελλάδα,  95.000  δραχμές  (38.000_DM), που,  όμως,  δεν
επιτρέπονταν να φέρω στην Γερμανία.  Χρειαζόμουν τουλάχιστον,  4.000_DM...  Τότε,  ο  Dr.  Zahner,  είχε  μια
φαεινή ιδέα! Να ρωτήσω τον διευθυντή του υποκαταστήματος της “ΒΗΙ” (ο οποίος γνώριζε, τόσο τον ίδιο, όσο
και  τον  Prof.  Lämmler), να  μου  πει,  αν  έχει  κάποιον  έλληνα  καταθέτη,  με  αρκετά  χρήματα,  ο  οποίος  θα
μπορούσε να με εξυπηρετήσει κι εγώ, θα του έδινα τα χρήματα στην Ελλάδα... Παράτυπο..., αλλά το τόλμησα...
Πήγα στην “ΒΗΙ” και είπα με ειλικρίνεια, στον διευθυντή, τον λόγο, που χρειάζομαι τα χρήματα (επίσης, του είπα,
ότι θα κατανοούσα και την πιθανή άρνησή του). Εκείνος, σκέφτηκε λίγο και μετά, μου έδωσε τα ονόματα και τα
τηλέφωνα τριών ελλήνων καταθετών της Τράπεζας... Τηλεφώνησα, αμέσως, σ' αυτόν, που έμενε πιο κοντά...
Απάντησε μια γυναίκα με, σαφώς, ηπειρώτικη προφορά και μου είπε ότι ο άνδρας της θα είναι στο σπίτι, μετά
τις 6 το απόγευμα...  Έμεναν σε μια παλιά πολυκατοικία στην Frankfrukter Str.,  κοντά στο Institut. Ήταν ένα
μεσήλικο ζευγάρι, με ρυτιδιασμένο πρόσωπο και κυρτές πλάτες απ’ την κούραση, αλλά χαμογελαστό και φιλικό.
Τους  εξήγησα το  λόγο της  απροσδόκητης  επίσκεψής μου...  και  με  κοίταζαν  εξεταστικά,  προσπαθώντας  να
καταλάβουν. Όταν τελείωσα, αντάλλαξαν ένα βλέμμα μεταξύ τους και ο άντρας λέει, “θα στα δώσουμε τα λεφτά”.
Έμεινα για λίγο άφωνος απ' τη χαρά μου... Τους ευχαρίστησα και ρώτησα, “χωρίς να με ξέρετε, μου κάνετε αυτή
την εξυπηρέτηση...,  γιατί;”...  Οπότε, ο άντρας, λέει,  “κοίτα, ήμαστε φτωχοί άνθρωποι, 20 χρόνια δουλεύουμε
εργάτες εδώ, τα παιδιά μεγάλωσαν με τη γιαγιά στην Ελλάδα..., γνωρίσαμε πολλά είδη ανθρώπων..., εσένα σε
εμπιστευόμαστε... και η θρησκεία μας, λέει να βοηθάμε τους άλλους” και κάπως, πιο συνεσταλμένα, συνέχισε,
“ξέρεις..., είμαστε γιαχωβάδες”... Τους ευχαρίστησα και πάλι, αλλά τους είπα, πως πρώτα θα τους δώσω τα
χρήματα  στην  Ελλάδα  και  μετά,  να  μου  δώσουν  εκείνοι,  τα  χρήματα  στη  Γερμανία.  Η  γυναίκα  του,
συμπτωματικά, θα πήγαινε την επόμενη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, συνάντησε την Άννα, που της έδωσε
τα  χρήματα  κι  εκείνη,  τηλεφώνησε  στον  άνδρα  της,  που  ήταν  ακόμη  στη  Γερμανία  και  μου  έδωσε  τις
4.000_DM... Ξέχασα τα ονόματά τους, αλλά την πράξη τους, ποτέ...

Στις  4.9.1976,  πήγαμε  με  την  Ilona  στο  Rechtenbach,  λίγο  έξω απ’ το  Wetzlar  και  αγόρασα το  Golf,  για
8.543._DM.  Επίσης,  έβγαλα  και  το  “διεθνές  δίπλωμα  οδήγησης”,  που  ήταν  απαραίτητο.  Το  Golf,  το
κυκλοφόρησα στην Ελλάδα για 6 μήνες, με “στρογγυλές” πινακίδες, ως “εισαχθείσα οικοσκευή” και μετά, το
εκτελώνισα, με 22.500 δραχμές. Συνολικά, μου κόστισε 44.000 δραχμές και το κυκλοφόρησα ως το 1983 (~7
χρόνια, περίπου 95.000 χιλιόμετρα).

Στις 21.9.76 πήγαμε, με τον Dr. Chandra και το καινούργιο Golf, στη “φαρμακευτική εταιρεία Hoechst”, στην
Φραγκφούρτη,  όπου ο  Prof.  Duwell,  μας  ξενάγησε.  Επίσης,  μας  σύστησε  τον  Prof.  Hohorst,  που πρώτος
μελέτησε το βιολογικό κύκλο του Dicrocoelium dendriticun. Στη Φραγκφούρτη, θυμάμαι είχα πάρει μια απότομη
στροφή, χωρίς να βγάλω φλας και στο επόμενο φανάρι, με πλησίασε ο γερμανός, που ακολουθούσε και μου
φώναξε, “να βγάζεις φλας, όταν στρίβεις, γιατί εδώ είναι ζούγκλα, θα σε φάμε...”.

Στις  27.9.1976  έκανα  το  αποχαιρετιστήριο  κέρασμα
στο Institut  και  το επόμενο πρωί,  ξεκινούσα για την
Ελλάδα,  παίρνοντας  μαζί,  τον  Michael  Lämmler  και
τον ξάδελφό του, τον Andreas, που ήθελαν να κάνουν
διακοπές στα ελληνικά νησιά. 

Με τον Michael Lämmler και τον ξάδελφό του, τον Andreas,
σε μια στάση στην Αυστρία, στις 29.9.1976, κατά την

επιστροφή στην Ελλάδα.


	Στις 25 Αυγούστου, πήγα για τρεις μέρες στο Poznan, στην Πολωνία, να παρακολουθήσω το “IV. International Conference of Trichinellosis”. Θυμάμαι, πήγα αρχικά, στο Ανόβερο και γύρω στις δέκα το βράδυ, μπήκα στο τραίνο. Τακτοποίησα το σάκκο μου στο ράφι, πάνω απ’ τη θέση μου, δίπλα στο παράθυρο και ακουμπισμένος στο ανοιχτό παράθυρο, παρατηρούσα τον κόσμο, που πηγαινοέρχονταν στον σταθμό. Ήμουν μόνος στο βαγόνι. Η διάθεσή μου ήταν πολύ καλή, αν και ένοιωθα λίγη αγωνία, επειδή πήγαινα για πρώτη φορά στην Πολωνία και είχα ακούσει πολλά για τη φτώχεια, που επικρατούσε εκεί. Ευτυχώς είχα κλείσει δωμάτιο σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, στο “Hotel Orbis Polonez”, όπου γινόταν και το συνέδριο και δεν θα έψαχνα για κατάλυμα, όταν θα έφθανα το πρωί. Λίγο πριν ξεκινήσει το τραίνο, μπήκε στο βαγόνι μια κομψή κυρία γύρω στα 45, μαζί με μια, εξ' ίσου γοητευτική, κοπέλα. Σηκώθηκα και τις βοήθησα να τακτοποιήσουν τις αποσκευές τους, πάνω απ’ τις θέσεις τους, διαγωνίως απέναντι απ’ τη δική μου, δίπλα στην πόρτα του διαδρόμου. Σε λίγο, με την οικειότητα, που αναπτύσσεται στους ταξιδιώτες της νυχτερινής διαδρομής τραίνου, αρχίσαμε τη συζήτηση. Ήταν πολωνέζες (το είχα υποθέσει, σκεφτόμενος αυτό που λένε οι γερμανοί, “είναι όμορφη, σα πολωνέζα”). Μάνα και κόρη. Ζούσαν στο Ανόβερο και πήγαιναν για λίγες μέρες στο Poznan. Όταν έμαθαν ότι είμαι έλληνας, άρχισαν να με ρωτούν για τον Παρθενώνα, την Αθήνα, τον Όμηρο... Η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα και δεν καταλάβαμε τις τρεις περίπου ώρες, που πέρασαν και φθάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό, του τότε, Δυτικού Βερολίνου. Ήταν σα να ξημέρωσε. Όλα ήταν κατάφωτα. Θυμάμαι, ως γνήσιος έλληνας, κατέβασα το παράθυρο και έσκυψα έξω. Άλλωστε, είχα διαβάσει και είχα δει στον κινηματογράφο, τόσα ηρωϊκά, που είχαν συμβεί εκεί, που ήθελα να τα δω όλα. Σε λίγο, το τραίνο ξεκίνησε. Προχωρούσε αργά, χωρίς να αναπτύσσει ταχύτητα... Ξαφνικά, όλα σκοτείνιασαν, σα να έκλεισε ο διακόπτης του ηλεκτρικού... Είχαμε περάσει το “Τείχος”... και μπαίναμε στο, τότε, Ανατολικό Βερολίνο... Ο φωτισμός ήταν ελάχιστος... και η αντίθεση συγκλονιστική... Φως εδώ... Σκοτάδι εκεί... Πλούτος εδώ... Φτώχεια εκεί... Το τραίνο σταμάτησε πάλι. Ήταν ο σταθμός “Berlin-Friedrichstraße” του Ανατολικού Βερολίνου... Σηκώθηκα, κατέβασα το παράθυρο και έσκυψα πάλι έξω... Ήμουν ο μόνος με το κεφάλι έξω απ’ το τραίνο... Στο λιγοστό φως είδα δυο στρατιώτες, με ψηλές μπότες και όπλα στο στήθος, όπως της γκεστάπο..., αλλά, σχεδόν αμέσως, ένα χέρι με τράβηξε απότομα από πίσω. Ήταν η κυρία, που ξανακάθησε γρήγορα στη θέση της και κοιτάζοντας ίσια, μπροστά, μου είπε χαμηλόφωνα, με κοφτή φωνή: “για όνομα του Θεού... κλείστε το παράθυρο και καθήστε στη θέση σας...”. Κάθησα χωρίς να καταλαβαίνω την αντίδρασή της. Μέσα στο τραίνο, όπως και έξω, επικρατούσε “άκρα σιγή”. Σχεδόν αμέσως, οι δυο στρατιώτες εμφανίσθηκαν στη συρόμενη πόρτα του βαγονιού... Μας περιεργάστηκαν και ο ένας ζήτησε το διαβατήριό μου. Το ξεφύλλισε, είπε κάτι στον άλλο στρατιώτη και μου το επέστρεψε. Γύρισαν και έφυγαν χωρίς κουβέντα. Έριξα μια ματιά στην κυρία και την κόρη της, αλλά το ανέκφραστο βλέμμα τους συνέχισε να μένει καρφωμένο στον απέναντι τοίχο... Δεν είχα περιθώριο συζήτησης. Το τραίνο ξεκίνησε πάλι. Κοίταζα, αφηρημένα, τα λιγοστά φώτα της πόλης να απομακρύνονται. Η κυρία, πήρε μια βαθειά ανάσα, σαν να της έφυγε ένα βάρος. Με κοίταξε και είπε, χαμηλόφωνα. “Να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχερός. Θα μπορούσαν να σας κατεβάσουν απ' το τραίνο και να σας κλείσουν, χωρίς δικαιολογία, στο κρατητήριο. Το κάνουν ακόμη και αν απλά τους κοιτάξεις στα μάτια. Σε θεωρούν ύποπτο”. Τότε κατάλαβα τη συμπεριφορά της... κι' εγώ, τους περιεργαζόμουν, σαν να έβλεπα ηθοποιούς, που γύριζαν ταινία για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο... Συνεχίσαμε τη συζήτηση, όχι όμως με την προηγούμενη ζωντάνια... Η κυρία έδειχνε να κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό της... Σε λιγότερο από μια ώρα, το τραίνο μείωσε ταχύτητα και σταμάτησε. Ήταν τα σύνορα της Πολωνίας. Ακούστηκαν ομιλίες, βήματα και το τραίνο ξεκίνησε πάλι. Σε λίγο, ένας χοντρός κύριος με ένα ανοιχτόχρωμο γκρι κουστούμι και μια τάβλα κρεμασμένη με λουρί στο λαιμό, στάθηκε στην πόρτα και είπε κάτι στα πολωνικά. Η κυρία, μου εξήγησε ότι είναι ο υπάλληλος για τη βίζα. Σηκώθηκα και γυρίζοντας την πλάτη, άνοιξα το σάκκο πάνω απ’ τη θέση μου, για να πάρω το διαβατήριό μου. Το ίδιο έκανε η κυρία και η κόρη της. Με γυρισμένη πλάτη, είδα στο παράθυρο, σα σε καθρέφτη, το χέρι του υπαλλήλου να χαϊδεύει τους γλουτούς της κυρίας! Εκείνη σοκαρισμένη, έμεινε ακίνητη, σαν να πάγωσε, με τα χέρια ψηλά. Γύρισα απότομα το κεφάλι και κάρφωσα το βλέμμα μου στον χοντρό υπάλληλο... Εκείνος, κατέβασε το βλέμμα, σφράγισε γρήγορα τα διαβατήρια και έφυγε... Η κυρία κουλουριασμένη στη θέση της, έκλαιγε…, ενώ η κόρη της, την είχε αγκαλιάσει και προσπαθούσε χαμηλόφωνα να την ηρεμήσει. Σε λίγο, είδα τον υπάλληλο να στέκεται στο διάδρομο και να κοιτάζει προς την κυρία. Αμέσως, σηκώθηκα, κάθησα δίπλα στην πόρτα, απέναντι απ’ την κυρία και στύλωσα το βλέμμα μου στο πρόσωπό του... Προσπάθησε να αποφύγει το βλέμμα μου… και έφυγε. Λίγο πριν φθάσουμε στο Poznan, ξαναπλησίασε, αλλά σηκώθηκα, όρθιος και στάθηκα στην πόρτα, κοιτάζοντάς τον, επίμονα στα μάτια, αναγκάζοντάς τον να χαμηλώσει το βλέμμα και να προχωρήσει στο διάδρομο. Μέχρι να φθάσουμε στο Poznan, η κυρία δεν είπε λέξη. Παρά τη μόρφωση και το πνευματικό της επίπεδο, έδειχνε αδύναμη να ξεπεράσει αυτό, που έγινε. Το πρόσωπό της ήταν σα κέρινο. Κάποια στιγμή, σήκωσε το κεφάλι και ένιωσα το βλέμμα της, να διεισδύει μέχρι το πίσω μέρος του κρανίου μου... Όταν κατεβήκαμε στο σταθμό, με αγκάλιασε δακρυσμένη και πίεσε δυνατά για λίγα δευτερόλεπτα, το μάγουλό της στο δικό μου... Ήταν μια απ’ τις πιό εύγλωτες συνομιλίες, χωρίς λόγια..., που δεν χάθηκε ούτε μια λεπτομέρειά της στο πέρασμα του χρόνου...
	Πήρα ένα ταξί και πήγα στο “Hotel Orbis Polonez”, κοντά στο όμορφο κέντρο της πόλης. Μετά τις τυπικές διατυπώσεις, ανέβηκα στο δωμάτιό μου στον πέμπτο όροφο. Το δωμάτιο ήταν καθαρό, με απλή μοντέρνα επίπλωση και φαρδιές δερμάτινες πολυθρόνες. Είχε ένα μεγάλο παράθυρο, χωρίς μπαλκόνι και καταπληκτική θέα στην πόλη! Έκανα ένα ζεστό μπάνιο και κοιμήθηκα ως το μεσημέρι! Κατέβηκα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και μετά το φαγητό, έκανα μια βόλτα στους χώρους του ξενοδοχείου. Το προσωπικό ήταν αδιάφορα, ευγενικό. Γενικά, σε ολόκληρο το ξενοδοχείο είχε καταβληθεί προσπάθεια μίμισης κάθε τι δυτικοευρωπαϊκού, χωρίς επιτυχία. Το ίδιο ίσχυε και στο νάϊτ κλαμπ, το βράδυ, στο υπόγειο του ξενοδοχείου... Βέβαια, αυτό που με εξέπληξε ευχάριστα, ήταν η ευγένεια των απλών πολωνών, αλλά και η αγάπη, που έδειχναν για την Ελλάδα και τους έλληνες. Θυμάμαι ακόμη τις δυο κυρίες, που δούλευαν στο κατάστημα κοσμημάτων στο ισόγειο του ξενοδοχείου, που με ρωτούσαν για τη ζωή στην Ελλάδα, το κλίμα, τη θάλασσα, τον Παρθενώνα... και οι οποίες, μου πακετάρησαν κοσμήματα από ακατέργαστο κεχριμπάρι (τότε, ήταν άφθονο στην Πολωνία) “για τις ελληνίδες φίλες σου”, επιπλέον αυτών, που είχα αγοράσει. Τις μέρες, που έμεινα στο Poznan, ψιλόβρεχε. Στην πόλη, που είναι μια από τις πιο παλιές στην Πολωνία, με εντυπωσίασε η παλιά πόλη, με τα κτίρια, αναγεννησιακού ρυθμού (ανακατασκευάστηκαν το 1945). Περιδιαβαίνοντας τα παλαιοπωλεία, βρήκα μια μπρούτζινη πλάκα απ’ το 1800, με τη φράση “γνῶθι σαὐτόν”, καθώς και την “Ιλιάδα” και την “Οδύσσεια” στα ελληνικά, εκτυπωμένα το 1870, στη Λειψία. Τα αγόρασα για τον καθ. Χειμωνά, που μάζευε αντίκες. Οι άνθρωποι γενικά έδειχναν ειλικρινές ενδιαφέρον για την Ελλάδα, λόγω της εκπαίδευσής τους στο σχολείο και γνώριζαν πολλούς στίχους απ’ την “Ιλιάδα”...
	Στο συνέδριο κάναμε αρκετή παρέα με τον Allen, ένα συνομήλικό μου γάλλο, που είχε τίτλο ευγένειας (“Duc”, δούκας). Θυμάμαι το πολύ κομψό κουστούμι, που φορούσε. Ήταν ραμμένο στον προσωπικό ράφτη του και δεν είχε τσέπες, για να μη χαλάει η γραμμή του. Όλες οι τσέπες ήταν ραμμένες στο γιλέκο. Όταν του είπα ότι βλέπω, κάτι τέτοιο, πρώτη φορά, βγάζει το γιλέκο και μου λέει, “φόρα το”… Ήταν, ακριβώς στα μέτρα μου… Μου λέει, “πάρτο, έχω κι άλλα!”. Τον ευχαρίστησα, αλλά δεν το πήρα… (μόλις γύρισα στη Θεσσαλονίκη έραψα ένα παρόμοιο γιλέκο..., σκέτη αποτυχία…).
	Την ημέρα, που έφευγα απ' το Poznan, πήγα στη στάση των ταξί. Είχε πολύ κόσμο και πολλά ταξί, αλλά δεν έφευγε κανένα... Ρώτησα μια κοπέλα και μου είπε, “δημόσιοι υπάλληλοι...”. Τη ρώτησα αν μπορεί να παρακαλέσει κάποιον απ' τους οδηγούς να με πάει στο σταθμό, επειδή θα έχανα το τραίνο… Ένας φιλοτιμήθηκε. Πήρα και την κοπέλα μαζί. Στο σταθμό, κατεβαίνοντας, είπα στον οδηγό να πάει την κοπέλα στον προορισμό της και έβαλα στο χέρι του, όλα τα “ζλότι”, που είχα στο πορτοφόλι και, πιθανόν, ήταν το δεκαπλάσιο της αξίας της διαδρομής... Τα κοίταξε και έφερε το χέρι του, στη θέση της καρδιάς… Η κοπέλα μου ευχήθηκε καλό ταξίδι, με αγκάλιασε και με φίλησε!
	Όταν ανέβηκα στο τραίνο, δίπλα μου, καθόταν μια όμορφη κοπέλα, βοηθός, στην “Έδρα Φιλοσοφίας”, στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Η Maria Sierpowska. Πήγαινε σε ένα συνέδριο, στο Παρίσι. Συζητούσαμε, σε ολόκληρο το ταξίδι.

