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Στο Giessen,  μια ινδή χημικός,  η Dr.  Aruna Tandon και ο Dr. Zahner,  είχαν δημιουργήσει μια ανοσολογική
τεχνική,  την  “Complement-ELISA”  και  ήθελαν  κάποιον  να  την  προσαρμόσει  στην  ανοσοδιαγνωστική  της
Τοξοπλάσμωσης. Ο Prof. Lämmler, μου πρότεινε να το αναλάβω και δέχτηκα. Ζήτησα άδεια 6 μηνών, “άνευ
αποδοχών”, απ’ το Α.Π.Θ. και υπέβαλα αίτηση για να προσληφθώ στο “Justus-Liebig Universität”, στο Giessen,
για το εξάμηνο 1.12.78-31.5.79 (χρειάστηκαν 29 διαφορετικά έγγραφα και η πρόσληψή μου, ολοκληρώθηκε, δύο
μήνες πριν απ’ την λήξη της σύμβασης. Η γραφειοκρατία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο!).

Στις 30 Νοεμβρίου 1978, ξεκίνησα με το Golf, απ’ τη Θεσσαλονίκη για το Giessen, στις 03.30. Ο καιρός ήταν
πολύ  καλός  (το  "μοντγκόμερι"  ήταν  διπλωμένο  στη  βαλίτσα,  στο  πορτ-μπαγκάζ). Στις  04.40 έφθασα  στους
Ευζώνους και μετά τη διαδικασία ελέγχου στα σύνορα, μπήκα στις 05.10 στην, τότε, Γιουγκοσλαβία. Στόχος
μου,  ήταν  να  φθάσω,  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα,  στην  Αυστρία,  επειδή  η  διανυκτέρευση  στη
Γιουγκοσλαβία περιέκλειε τον πιθανό κίνδυνο κλοπής του αυτοκινήτου.  Έτσι,  χωρίς στάσεις και  παρά τον
στενό δρόμο και τη μεγάλη κίνηση  (έτυχε να προσπεράσω 15 φορτηγά αυτοκίνητα στη σειρά!), έφθασα στις
10.20 στη Nis, στις 14.20 στο Βελιγράδι, στις 20.00 στο Ζάγκρεμπ, στις 22.45 στο Μάριμπορ και στις 23.45 στο
Spielfeld  (Αυστρία).  Εντωμεταξύ,  απ’  το  Βελιγράδι  και  μετά,  είχε  αρχίσει  να  χιονίζει.  Στο  Μάριμπορ,  στις
παρυφές του δρόμου, το ύψος του χιονιού είχε φθάσει περίπου 1 μέτρο και στην Αυστρία, δεν τόλμησα, ούτε
να βγω έξω απ’ την "άουτομπαν", για να μην εγκλωβιστώ. Ο δρόμος ήταν καλυμμένος με 10-20 εκατοστά
μαλακό χιόνι, με δύο αυλάκια απ’ τις ρόδες των αυτοκινήτων, που ακατάπαυστα έριχναν αλάτι. Συνέχισα να
οδηγώ, πολύ αργά, ελπίζοντας ότι θα βρω κάποιο ξενοδοχείο δίπλα στο δρόμο. Όλα, όμως, ήταν πλήρη. Πολύ
γρήγορα  συνειδητοποίησα,  ότι,  εκτός  απ’  τα  αυτοκίνητα,  που  έριχναν  αλάτι,  ήμουν  ο  μόνος,  που
κυκλοφορούσε στο δρόμο! Το περιβάλλον φωτίζονταν, αφύσικα έντονα, απ’ την αντανάκλαση των φώτων
στο χιόνι,  παίρνοντας,  σε τακτά διαστήματα,  εντυπωσιακές  αποχρώσεις,  απ’  τις  αναλαμπές  των κίτρινων
φώτων των αυτοκινήτων, που έριχναν το αλάτι. Τα τεράστια έλατα, δεξιά και αριστερά στο δρόμο, με 30-50
μέτρα ύψος, λύγιζαν τα κλαδιά τους απ’ το βάρος του χιονιού και ήταν σαν η φυσική συνέχεια του δρόμου. Το
αυτοκίνητο "πήγαινε" αργά μόνο του, άλλοτε γλιστρώντας και άλλοτε μέσα στα δυο αυλάκια του χιονιού, σαν

τραίνο  ή  μάλλον,  σαν  το  έλκηθρο
του  Άϊ  Βασίλη...  Άρχισα  να
σιγοτραγουδώ, "ω έλατο, ω έλατο..."
και  για  πρώτη  φορά,  ένιωθα  ένα
ρίγος  μυστηρίου,  μαγείας  και
εξωπραγματικού...,  μέσα  σε  μια
ατμόσφαιρα ονειρική...

Έφθασα  στο  Graz  στις
01.05,οδηγώντας για 20 ώρες και 25’
λεπτά  της  ώρας  (1.272  χιλιόμετρα),
χωρίς στάση και χωρίς φαγητό! Όλα
τα  ξενοδοχεία  ήταν  πλήρη.  Τελικά
βρήκα  ένα δωμάτιο,  πάνω από  μια
"ντισκοτέκ"  (το κρεβάτι,  αναπηδούσε
απ’  τα  ντεσιμπέλ!) Δεν  έμεινα...
Συνέχισα για το Salzburg, που απείχε
64  χιλιόμετρα.  Έφθασα  στις  08.30

(περίπου σε 9 ώρες!) και  πέρασα τα



γερμανικά σύνορα στις 08.40. Η "άουτομπαν" δεν είχε χιόνι, αλλά σε μερικά μέρη είχε πάγο. Σταμάτησα στον
πρώτο χώρο στάθμευσης, άνοιξα το "τάπερ", έφαγα δυο κομμάτια παστίτσιο  (στο ταξίδι, έπινα μόνο νερό),
τυλίχτηκα με το "μοντγκόμερι" και κοιμήθηκα, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, βαθιά, πολύ βαθιά... Δεν
είδα όνειρα,  ούτε άκουγα το θόρυβο απ’ την πυκνή κίνηση των αυτοκινήτων...  Ξύπνησα, επειδή κρύωσα.
Σκέφτηκα, "κοιμήθηκα 10 ώρες"...  Είχα κοιμηθεί μόλις 20' λεπτά της ώρας! Ένιωθα πολύ ξεκούραστος και
ξεκίνησα αμέσως. Πέρασα έξω απ’ το Μόναχο στις 10.00 και στις 18.00, την 1η Δεκεμβρίου 1978, έφθασα στο
Giessen. Στάθμευσα έξω απ' το “Parkhotel Friedrichstrasse”, ένα μικρό, συμπαθητικό ξενοδοχείο κοντά στο
σιδηροδρομικό σταθμό. Ο ευγενικός υπάλληλος με διαβεβαίωσε ότι τα δωμάτια διαθέτουν μπανιέρα! Πήγα
στο  super  market,  λίγο  πιο  κάτω,  αγόρασα  άλατα  μπάνιου,  τα  διέλυσα  στη  μπανιέρα  και  μπήκα  μέσα...
Απόλαυση! Μέσα στη μπανιέρα, έφαγα και το υπόλοιπο παστίτσιο, που είχε ετοιμάσει η Άννα “για το δρόμο”,
καθώς και δυο πορτοκάλια και μετά..., χαλαρωμένος και χορτάτος, ξάπλωσα στο κρεβάτι. Έκανα έναν από
τους πιο απολαυστικούς ύπνους, που θυμάμαι... Στις 37 ώρες και 10' λεπτά της ώρας ταξίδι, με 20' λεπτά της
ώρας  ύπνο,  οδήγησα  1.964  χιλιόμετρα  (μέση  ταχύτητα  58  χιλ./ώρα) και  κατανάλωσα  συνολικά  153  λίτρα
βενζίνης (7,8 λίτρα/100 χιλ.)..., καθώς και 4 κομμάτια παστίτσιο…

Ο Prof. Lämmler, μου είχε κλείσει ένα μικρό διαμέρισμα στον 2ο

όροφο  μιας  πολυκατοικίας,  ακριβώς  δίπλα  στο  δάσος  με
σημύδες, στο Leihgestern, περίπου 6 χιλιόμετρα απ’ το Giessen.

Η  διαδρομή  ως  το  Giessen,
ήταν  μαγευτική.  Απ’  τα
Χριστούγεννα  και  σχεδόν  ως
τον Απρίλιο,  χιόνιζε συχνά και
ο  δρόμος  ήταν  σκεπασμένος

από πάγο. Οι γερμανοί, βέβαια, με τα “χειμερινά ελαστικά”, δεν προβληματίζονταν και πολύ, όπως κι εγώ, που
δεν δίσταζα να τρέχω με 60 Km/h, στον παγωμένο δρόμο, με τα καινούργια “θερινά” Semperit, που είχαν
αρκετά  βαθιές  αυλακώσεις.  Ένα  απόγευμα,  που  ψιλόβρεχε  και  έκανε  τρομερή  παγωνιά,  διαπίστωσα,
φεύγοντας απ’ το Institut, ότι όλα ήταν καλυμμένα από ένα λεπτό, στρώμα πάγου. Ο δρόμος, τα κλαδιά των
δένδρων, τα φυτά, τα αυτοκίνητα..., όλα ήταν σα καραμελωμένα. Με μεγάλη δυσκολία, στηριζόμενος στους
τοίχους,  έφθασα  στο  αυτοκίνητο,  που  ήταν  σα  γιγάντια,  λαχανί,  καραμέλα  και  δεν  άνοιγαν  οι  πόρτες.
Χρειάστηκε να ξύσω, υπομονετικά, τον πάγο γύρω απ’ την πόρτα, για να μπορέσω να την ανοίξω.

Στις 20.12.78, ορκίστηκα ως δημόσιος υπάλληλος της Δ. Γερμανίας. 

Στις 21-25.3.1979 πήγαμε, όλοι, απ’ το Institut, στην “7η Ημερίδα της Γερμανικής Εταιρίας Τροπικής Ιατρικής”,
στην Χαϊδελβέργη.  Στις 24 Μαρτίου, το απόγευμα, έκανα βόλτα δίπλα στον ποταμό Neckar, όταν είδα κοντά
στο ξενοδοχείο “Marriott”, πολύ κόσμο. Μου φάνηκε περίεργο, επειδή κάτι τέτοιο, ήταν σπάνιο στη Γερμανία.
Ο κόσμος συνέρρεε στο σημείο εκείνο, απ’ όλους τους δρόμους και επικρατούσε διάχυτη ευφορία... Ρώτησα
κάποιον, που μου είπε, ότι ήλθε η Silvia, να δει τους δικούς της! Η Silvia Sommerlath ήταν κόρη πλούσιου
εμπόρου απ' τη Χαϊδελβέργη και δούλευε στην Πρεσβεία της Αργεντινής στο Μόναχο, ως διερμηνέας, όταν
γνώρισε τον πρίγκιπα Κάρολο της Σουηδίας, το 1972, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον παντρεύτηκε, στις
12 Μαΐου 1976. Την παραμονή του γάμου, οι ΑΒΒΑ της αφιέρωσαν το τραγούδι “Dancing Queen”… Ήταν, σαν
ένα όμορφο παραμύθι, που μαζί της το ζούσαν και οι συμπατριώτες της... Ήθελαν να τη δουν από κοντά, να
της μιλήσουν, να γευτούν λίγο, απ' την ευτυχία της... Εκείνη, δεν τους το αρνήθηκε... Ως βασίλισσα, ήλθε, στις
24 Μαρτίου 1979, να δει τους δικούς της (θυμάμαι, φορούσε ένα ανοιχτό γαλάζιο ταγιέρ) και δεν αρνήθηκε να
μιλήσει με τον κόσμο, που συνωστίζονταν γύρω της και ήθελαν όλοι, να της πιάσουν το χέρι... Η Silvia, που
είναι τώρα (2019), 76 ετών, ανέπτυξε σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, κυρίως για τα μη προνομιούχα παιδιά
και  τιμήθηκε  από  πολλές  χώρες,  μεταξύ  των  οποίων  και  απ'  την  Ελλάδα,  το  Μάϊο  του  2008,  με  τον
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αριστείας της Τιμής.

Όσο ήμουν στο Institut, το 1979, είχε έλθει και ένας ρώσος υπότροφος της DAAD, ο Ivan Archipof. Δεν ήταν
πολύ ομιλητικός τύπος.  Έμενε στην άλλη άκρη της πόλης και συνήθως, δεν συμμετείχε στις  συναντήσεις,



εκτός του Institut. Στα τέλη Απριλίου, ένα απόγευμα Κυριακής, δούλευα μόνος, ως συνήθως, στο Institut και
κάποιος, χτύπησε την πόρτα. Την άνοιξα. Ήταν ο Ivan. Μου είπε ότι δεν ήξερε τι να κάνει και πέρασε να δει αν
είναι κανείς στο Institut. Ένιωθε μοναξιά και είχε όρεξη για κουβέντα. Με ρώτησε για την Ελλάδα και πόσοι
υπότροφοι DAAD είμαστε στη Γερμανία...  Όταν του είπα, “γύρω στους 250”, με κοίταξε έκπληκτος και μου
είπε, ότι απ' τη Ρωσία είναι μόνο, 20... Ήταν σειρά μου να εκπλαγώ και ρώτησα πως είναι δυνατόν... Τότε, ο
Ivan σηκώθηκε, πήγε στο παράθυρο και είπε, “κοίτα αυτόν που στέκεται στη γωνία... Είναι ο ένας απ' τους δύο,
που με παρακολουθούν... Είναι έξω απ' το σπίτι μου, ολόκληρη τη νύχτα. Για κάθε υπότροφο, που βγαίνει απ’ τη
Ρωσία, βγαίνουν τουλάχιστον, δυο πράκτορες, που τον παρακολουθούν...”.

Ένα απόγευμα είχαμε συνεννοηθεί  με τη  Susanne Hartman,  μια συνάδελφο κτηνίατρο απ'  το Institut,  να
βγούμε για ένα ποτό κι εγώ, εν τω μεταξύ, είχα συναχωθεί. Πήρα ένα χάπι Ornade, που, μου σταματούσε
πάντοτε, τη ρινική καταρροή και πήγα στο ραντεβού. Στο μπαρ, που καθήσαμε, η Susanne, επέμενε να πάρω
ένα κοκτέϊλ, που πραγματικά ήταν εξαιρετικό..., αλλά σε 10' λεπτά της ώρας, ένιωσα έντονο κοιλόπονο και
τάση για εμετό.  Πρόλαβα και  πήγα στην τουαλέτα,  αλλά ο πόνος συνεχιζόταν,  όπως και η ήπια τάση για
εμετό... Φύγαμε άρον-άρον... Όταν πήγα στο σπίτι, έκανα πάλι εμετό και επιπλέον, με έπιασε διάρροια. Έκανα
ένα  χλιαρό  μπάνιο,  ξάπλωσα  και  με  πήρε  ο  ύπνος.  Όταν  ξύπνησα,  ένιωθα  καλύτερα.  Στις  οδηγίες  του
φαρμάκου, διάβασα έκπληκτος,  ότι  όλα όσα πέρασα, ήταν οι  “κλασικές” παρενέργειες του φαρμάκου, με
αλκοόλ...

Ένα  πρωί,  την  τελευταία
βδομάδα  παραμονής  μου  στο
Giessen,  έψαχνα  και  δεν
μπορούσα  να  βρω,  την  Irene
Richenbecher  και  την  Ilona
Sänger.  Το παράξενο ήταν,  ότι
κανένας  δεν  ήξερε,  που  ήταν!
Τελικά, περνώντας έξω απ’ τον
φωτογραφικό  θάλαμο,  είδα
κολλημένο  ένα  χαρτί,  που
έγραφε,  “απαγορεύεται
αυστηρώς  η  είσοδος  σε  όλους
και  ειδικότερα,  στον  Στέλιο!”.
Ήταν  κλεισμένες  εκεί  και  μου
ετοίμαζαν  μια  έκπληξη!  Ένα
αναμνηστικό  άλμπουμ,  με
φωτογραφίες!  Είχαν  γράψει,
αστεία  σχόλια  και  είχαν
υπογράψει όλοι τις ευχές, που
είχε γράψει  στην 1η σελίδα,  ο
Prof.  Lämmler.  Ήταν  πολύ
συγκινητική  ενέργεια  εκ
μέρους όλων.

Στην φωτογραφία, δεύτερη αριστερά, καθιστή, η Ilona Sänger και εκτός φωτογραφίας, η Irene Richenbecher
(“Die Photographin”), η οποία εκτελούσε και χρέη φωτογράφου στο Institut. 

Πριν λήξει το συμβόλαιό μου με το “Justus-Liebig Universität”, συνεννοήθηκα με τον Dr. Otto Heydorn και
ζήτησα απ’ τη DAAD, που ευτυχώς ενέκρινε, μια υποτροφία, για 3 μήνες, στο Δ. Βερολίνο (1.6-31.8.1979). Έτσι,
στις 31 Μαΐου, έφυγα απ’ το Giessen και διέσχισα με το Golf, την Ανατολική Γερμανία, απ’ τον μοναδικό δρόμο,
που υπήρχε,  τότε και  ένωνε,  σαν “ομφάλιος λώρος”,  τη Δυτική Γερμανία,  με το Δυτικό Βερολίνο.  Αργά το
απόγευμα, έφθασα στο Φυλάκιο Ελέγχου του “Potsdam” και είδα τον Otto, που περίμενε. Αμέσως, μετά τα
καλωσορίσματα,  μου  λέει,  “δεν  μπόρεσα  να  σου  βρω  σπίτι,  αλλά  ο  Prof. Hörchner,  ο  διευθυντής  του
Εργαστηρίου,  θέλει  να σε φιλοξενήσει...  Θα μείνεις  στο  σπίτι  του...”.  “Μα δεν τον γνωρίζω”,  του λέω...  “Δεν
πειράζει...”, μου λέει γελώντας, “θα τον γνωρίσεις..., ακολούθησέ με”. Ακολούθησα το μαύρο Audi του Otto, με
ανάμικτα συναισθήματα και σε λίγο, βρεθήκαμε σε μια ήσυχη περιοχή, με πολλά δένδρα και βίλες... Ήταν η
περιοχή Zellendorf..., το πιο όμορφο και το πιο αριστοκρατικό προάστιο του Δ. Βερολίνου, κοντά στην λίμνη
Swansee...

Στην κάτω φωτογραφία, το Δυτικό και το Ανατολικό Βερολίνο, το 1979
(1-περιοχή Zellendorf, σπίτι Prof. Hörchner, 2-Institut für Tropenveterinärmedizin, “Freie Universität”).



Στην  είσοδο  της  διώροφης
βίλας, με τη μαύρη στέγη, που
σχεδόν,  ακουμπούσε  στο
γκαζόν  του  τεράστιου  κήπου,
με  τα  ψηλά  πεύκα,  περίμενε
χαμογελαστή,  ολόκληρη  η
οικογένεια... Ο καθηγητής και η
κυρία  Hörchner,  τα  παιδιά
τους,  ο  μεγάλος  γιος  Ino,  η
μεγάλη  κόρη  Katrin,  η  μεσαία
κόρη Jasmin, η μικρότερη κόρη
Bibi  (Melanie) και  ο σκύλος,  η
Nana,  ένα  πολύ  εκφραστικό
Collie,  που  με  κοίταζε  στα
μάτια.  Ο  καθηγητής  με
σύστησε σε όλους. Ειδικότερα,
στη  Nana  είπε,  “αυτός  είναι  ο
φίλος  μας  ο  Στέλιος  απ’  την
Ελλάδα,  που  θα  μείνει  μαζί
μας...”.  Νόμιζα  ότι  υπερέβαλε
μιλώντας  έτσι  σε  σκύλο...  Το
βράδυ, ήμουν έξω με τον Otto
και  γύρισα  στο  σπίτι  αργά,
ένιωσα  κάτι  να  εμποδίζει  το

άνοιγμα της πόρτας... Ήταν η Nana, που κοιμόταν πίσω απ' την πόρτα... Της ψιθύρισα, “Nana, είμαι ο Στέλιος...”
Εκείνη, σηκώθηκε αμέσως, παραμέρισε και μου άφησε χώρο να περάσω...

Η οικογένεια  Hörchner ήταν πολλή φιλική μαζί μου, σα συγγενείς.  Βέβαια, είχαν ακούσει για μένα, απ' το
ζεύγος Lämmler... Τα παιδιά έμοιαζαν περισσότερο στη μαμά τους, ενώ ο Prof. Hörchner, είχε εμφάνιση και
συμπεριφορά, καθαρά μεσογειακή. Είχε ταξιδέψει αρκετά στην Τουρκία και μου είχε πει, “όταν πέρασα απ' την
Ελλάδα, με προβλημάτιζε το “Ν” μπροστά στην ονομασία πολλών χωριών, όπως Νέα Μουδανιά, Ν. Καρβάλη, Ν.
Πέραμος κ.ά., αλλά έμαθα ότι τα έχτισαν οι πρόσφυγες έλληνες, όταν διώχτηκαν απ' την Τουρκία”.

Το πρωί, καθόμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι και παίρναμε πρωινό, συζητώντας. Η Nana καθόταν στα πισινά
της πόδια, δίπλα μου και ακουμπούσε πότε-πότε, διστακτικά, το πόδι της, στον μηρό μου. Την πρώτη φορά,
που το έκανε, όλοι γέλασαν και η κυρία Hörchner είπε, με έκπληξη, “παράξενο..., η Nana δεν το κάνει αυτό,
ποτέ, σε φιλοξενούμενο..., ξέρεις, σου ζητάει, να της δώσεις κάτι...”. Της έδωσα ένα μικρό κομμάτι ψωμί, με λίγο
βούτυρο και ζαμπόν. Η Nana, το πήρε προσεκτικά, με τους κυνόδοντες, χωρίς να με ακουμπήσει... Η κυρία
Hörchner,  σχολίασε,  γελώντας,  “μμμμμ...,  λιχουδιά...,  κάτι  ήξερε  η  Nana...,  αλλά,  επειδή  συχαίνεται  τους
ανθρώπους, δεν σε ακουμπάει...”. Της είπα, ότι “ήταν τόσο προσεκτική, επειδή μάλλον, κατάλαβε πόσο δεν μου
αρέσει να με σαλιώνουν τα σκυλιά...”. Γελάσαμε... και η Nana, με κοίταξε στα μάτια, σήκωσε το πόδι της και το
ακούμπησε στον μηρό μου... Αυτό, γινόταν κάθε πρωί. Στεκόταν, διακριτικά και υπομονετικά, δίπλα μου, μέχρι
να τελειώσω το πρωινό μου και  μετά,  σήκωνε το πόδι  της  και  το  ακουμπούσε στον μηρό μου...  Δεν  με
διέκοπτε, ποτέ, όσο έτρωγα...

Στο Εργαστήριο, δούλευα με τον Otto, για τη θεραπεία της σαρκοσποριδίωσης της αιγός και έκανα, ορισμένες
φορές, αιμοληψία από 40 κατσικάκια, σε ένα πρωινό. Στο Εργαστήριο δούλευε και μια ελληνίδα καθαρίστρια,
η κυρία Σοφία. Κάναμε διάλειμμα 10.30-11.00 για καφέ, 13.00-14.00 για μεσημεριανό (τρώγαμε με τον Otto, στη
Mensa, που ήταν μέσα στο δάσος) και 15.00-15.30 διάλειμμα για καφέ. Φεύγαμε απ’ το εργαστήριο στις 17.00. Ένα
τέταρτο πριν φύγουμε, ο Prof. Hörchner συνήθιζε να συγκεντρώνει στο γραφείο του, για συζήτηση και ουΐσκι,
το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου, τον Prof. Klein της εντομολογίας (τον φώναζαν “Epe”), τον Dr.
Otto Heydorn και, όσο ήμουν εκεί, κι εμένα. Εγώ, δεν έπινα. Στο σπίτι, τρώγαμε όλοι μαζί βραδινό, βλέπαμε
τηλεόραση, συζητούσαμε και γύρω στις 22.00, τα παιδιά πήγαιναν για ύπνο. Εμείς, συνήθως, καθόμασταν στο
σαλόνι,  συζητούσαμε και η κυρία Hörchner μας έφερνε μεζεδάκια για ποτό.  Ένα βράδυ, θυμάμαι,  ο Prof.
Hörchner,  μου  λέει,  “Στέλιο,  θα  πιούμε  ένα  κρασί,  που  θα  σου  αρέσει,  σίγουρα,  πάρα  πολύ...  είναι  απ'  την
Ουγγαρία”. Ως μεγάλος πότης, κάθε φθινόπωρο, ταξίδευε στην Ουγγαρία και στην Αλσατία, επέλεγε εκλεκτά
κρασιά και  γέμιζε το βαν...  Είχε διαμορφώσει  το υπόγειο της βίλας του,  σε Bar,  με ξύλινους πάγκους και
τραπέζια και οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με ράφια γεμάτα με μπουκάλια κρασιών..., για κάθε γούστο και για
κάθε γεύση... Μου έφερε ένα μπουκάλι, άσπρο κρασί, που είχε μέσα ένα κλαδί φυτού... Εκείνος διάλεξε ένα
διαφορετικό  κρασί...  Δοκίμασα  λίγο  και  μου  φάνηκε  “αιθέριο”...  Συζητούσαμε  και  πίναμε...,  πίναμε  και
γελούσαμε..., γελούσαμε και γεμίζαμε τα ποτήρια... Όταν άδειασε το μπουκάλι μου, μου είπε, “να σου φέρω το



ίδιο  ή  ένα άλλο,  εξ  ίσου  καλό,  απ’  την  Αλσατία...”  Τότε  συνειδητοποίησα ότι  είχα  αδειάσει  μόνος μου ένα
μπουκάλι κρασί... Ένιωθα υπέροχα... και δεν ήμουν μεθυσμένος! Του είπα, ότι “πέρασε η ώρα και πρέπει να
πάω για ύπνο” και προσπάθησα να σηκωθώ απ' την πολυθρόνα... Αδύνατον... Λύγιζαν τα γόνατά του... κάτι
πολύ αστείο..., γελούσα, σχεδόν με δάκρυα... Το ίδιο και ο Hörchner βλέποντας την προσπάθειά μου... Όταν με
δυσκολία, κατάφερα να σηκωθώ, διαπίστωσα ότι ο καλύτερος τρόπος να βαδίζει κανείς, δεν είναι η ευθεία,
αλλά σε μορφή οχτώ...  Έπεσα στο κρεβάτι και ξύπνησα την άλλη μέρα, γύρω στις 11.00...  Όταν πήγα στο
Εργαστήριο, όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια... “Μπράβο, Στέλιο, μάθαμε ότι προσπάθησες χθες, να μεθύσεις τον
Hörchner...”. Τους είχε ενημερώσει σχετικά, ο καθηγητής... 

Ένα βράδυ η κυρία Hörchner μας σέρβιρε κάτι εξαιρετικά μεζεδάκια, με ένα καινούργιο τυρί. Με προέτρεπε,
συνεχώς, “πάρε κι άλλο, Στέλιο..., πάρε κι άλλο, Στέλιο...” και δεν ήθελα να της αρνηθώ. Έφαγα τόσα πολλά, που
βαρυστομάχιασα...  Όλο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και τα ξημερώματα, δεν άντεξα...  Μόλις,  που
πρόλαβα να μπω στην τουαλέτα και να κλείσω την πόρτα... Ο εμετός πετάχτηκε με τέτοια ορμή, που λέρωσε
τοίχους, πάτωμα, νιπτήρα, μπάνιο, λεκάνη..., τα πάντα... Όταν τελείωσε, ένιωσα ξελαφρωμένος και σαπούνισα
ολόκληρο το μπάνιο, που ευτυχώς ήταν καλυμμένο με πλακάκια... 

Συγκέντρωση στην αυλή του Institut, τον Ιούνιο 1979 (επάνω αριστερά, ο Otto, επάνω δεξιά, ο
Prof. Klein με πράσινο μπλουζάκι και στη δίπλα, ο Prof.Hörchner, με το ποτήρι κρασί στο χέρι).

Ο Otto ήταν πολύ συμπαθητικός,  αλλά ντροπαλός και κάπως,  ιδιόρρυθμος.
Πίστευε στον προπολεμικό τύπο, του αριστοκράτη γερμανού, με τους κανόνες
τιμής και ήθους... Ήταν μέλος του κλαμπ ξιφασκίας και είχε περάσει το τελικό
τεστ μύησης, με τον επιβεβλημένο τραυματισμό στο πρόσωπο, από έμπειρο
αντίπαλο,  με  τον  οποίο  ξιφούλκησε...  Ήταν  υπερήφανος  για  την  ουλή  του,
ακριβώς κάτω απ' το μάτι... κι όταν τον ρώτησα, “κι αν σου έβγαζε το μάτι;”, μου

απάντησε, “θα ήμουν άτυχος”. Το 1976 πήγε για λίγο, στην Τουρκία, όπου γνώρισε και ερωτεύτηκε την Gülh,
μια τουρκάλα κτηνίατρο. Δεν μιλούσε κανείς, ποτέ, για το θέμα αυτό, αλλά, όταν δεν ήταν παρών, ο Otto, όλοι
στο εργαστήριο, έλεγαν, αστειευόμενοι, ο “Otto-εφέντ”.... Τον Ιούλιο, πήγε, πάλι, για λίγες μέρες στην Τουρκία.
Όταν γύρισε, ήταν πολύ προβληματισμένος και μου μίλησε για τις δυσκολίες, τόσο της Gülh, με τους δικούς
της, που ήταν φανατικοί μουσουλμάνοι, όσο και τις δικές του, με τους γονείς του, που έμεναν στο Ανόβερο και
δεν ήθελαν,  ούτε να ακούσουν,  για την “τουρκάλα”...  Ήταν και  ένιωθε,  εντελώς μόνος...  Του είπα ότι,  ως
ενήλικας, μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, του μίλησα για τις δικές μου εμπειρίες και τον ρώτησα
πως  νιώθει  η  Gülh...  Μου  είπε,  ότι  είναι  αποφασισμένη,  αλλά  δυσκολεύεται  να  αντιπαρατεθεί  με  την
οικογένειά  της...  Τον  ρώτησα,  “πως  είσαι  τόσο  σίγουρος,  για  μια  κοπέλα,  που  μεγάλωσε  σε  ένα  χωριό  της
Τουρκίας  και  με  την  οποία,  έχεις  εντελώς διαφορετική αγωγή,  νοοτροπία,  θρήσκευμα και  επιπλέον,  δεν ξέρει
γερμανικά, ούτε και κάποια άλλη γλώσσα...”. Ο Otto ήταν απόλυτος... επέμεινε, δακρυσμένος, ότι ξέρει..., ότι
είναι βέβαιος για τα συναισθήματα της Gülh... και μου είπε, “το έχω αποφασίσει..., θα γίνω μουσουλμάνος”...
Στις 20.7.1979, το απόγευμα, φορτώσαμε δυο βαριές βαλίτσες στο Audi και τον συνόδευσα στο αεροδρόμιο
Tempelhof, απ’ όπου έφυγε για την Τουρκία, για τον γάμο... Του ευχήθηκα, ολόψυχα, αυτό που κάνει, να είναι
το  πρώτο  βήμα  για  την  ευτυχία  τους...  Με αγκάλιασε δακρυσμένος...  Δεν  υπήρχε  κάποιος  άλλος  να  του
ευχηθεί...



Όταν,  σε 10 μέρες γύρισε,  ήταν μουσουλμάνος και παντρεμένος...  Μου είπε,  ότι  όλα πήγαν καλά και  μου
έδωσε πολλούς χαιρετισμούς απ' τη Gülh, που θα ερχόταν σε ένα μήνα, αφού πρώτα, εκείνος θα ετοίμαζε το
σπίτι...  Τελικά, όλα πήγαν καλά...  Η Gülh έμαθε γερμανικά...,  οι  γερμανοί την αποδέχτηκαν  (σ'  αυτό,  έπαιξε
μεγάλο ρόλο και  η  μαγειρική της!) και  όταν το 1986,  ξαναπήγα στο Βερολίνο και  τη  γνώρισα...,  είχαν δύο
παιδιά...

Τις  πρώτες  μέρες,  που ήμουν στο Δ.  Βερολίνο,  γνώρισα την Stevie  Bloomquist,  μια  αμερικανογερμανίδα
ξεναγό, που δούλευε σε ένα τουριστικό γραφείο. Έτσι, έμαθα όλα τα ενδιαφέροντα μέρη, στο Δ. Βερολίνο...
και, τότε, υπήρχαν πολλά... Η Stevie, με το αμερικανικό διαβατήριό της, μπορούσε να πηγαίνει σε όλους τους
τομείς (γαλλικό, αμερικανικό και αγγλικό) και πηγαίναμε παντού, χωρίς περιορισμό, κάτι, που δεν επιτρέπονταν
στους γερμανούς, που ήταν “υπό κατοχή” (μεταξύ των άλλων “δυνάμεων κατοχής” στο Δ. Βερολίνο, ήταν και η
Ελλάδα, με “στρατιωτική αποστολή κατοχής”). Στον αμερικανικό τομέα ψωνίζαμε απ’ το “ΡΧ” (στρατιωτικό super
market), στον αγγλικό τομέα, ρούχα κ.ά. είδη και στον γαλλικό τομέα, τρώγαμε στο πολυτελές εστιατόριο,
πάνω στη λίμνη, όπου είχαμε προσωπικό σερβιτόρο με λιβρέα...  (όλα πάμφθηνα, χωρίς δασμούς). Θυμάμαι,
όταν πηγαίναμε στον κινηματογράφο του αγγλικού τομέα,  πριν  αρχίσει  η ταινία,  στεκόμασταν όρθιοι  και
ακούγαμε τον αγγλικό εθνικό ύμνο, βλέποντας στην οθόνη τη βασίλισσα Ελισάβετ,  ενώ στον αμερικανικό
τομέα, ο κινηματογράφος μύριζε ανυπόφορα, φυστικοβούτυρο (όλοι έτρωγαν τεράστιες ποσότητες ποπ-κορν,
με τα πόδια απλωμένα στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος...). 

Στην “Ku'damm” (Kurfürstendamm), την κεντρική εμπορική, λεωφόρο του δυτικού Βερολίνου, διασώζονταν το
χαρακτηριστικό, τμήμα του γκρεμισμένου ναού  (“Kaiser Wilhelm Memorial Church”) και λίγο παρακάτω, στη
μέση της λεωφόρου, βρισκόταν το μοντέρνο “Mengenlehreuhr” (“ρολόϊ μέτρων και σταθμών”), το οποίο, ποτέ
δεν κατάλαβα τι ώρα έδειχνε… 

Πήγα σε μουσεία, όπως το ελληνικό και το αιγυπτιακό, όπου είδα τη Νεφερτίτη. Το κορυφαίο, όμως, μουσείο,
ήταν το μουσείο της Περγάμου, στο Α.Βερολίνο.  Τότε,  για να το επισκεφτείς,  έπρεπε να περάσεις  στο Α.
Βερολίνο απ' το “Check Point Charlie”, στην Friedrichstrasse και η ουρά, συνήθως, έφθανε τα 50 μέτρα. Μια
Κυριακή,  στήθηκα  και  περίμενα...  Επικρατούσε  απόλυτη  ησυχία,  σα  να  επρόκειτο  να  συμβεί  κάτι  πολύ
σημαντικό... Μέσα στο μυαλό μου στριφογύριζε η προειδοποίηση, ότι, αν δεν ήθελα να βρεθώ στη φυλακή
(“χωρίς  διαδικασίες,  ούτε  καν  συνοπτικές”...), έπρεπε,  κατά  τον  έλεγχο  του  διαβατηρίου,  να  αποφύγω  να
κοιτάξω στο πρόσωπο τον ανατολικογερμανό στρατιώτη ή να μιλήσω ή να κάνω κάποια κίνηση,  που θα
μπορούσε να θεωρηθεί  ύποπτη...  Στο πυκνό δίκτυο των συρματοπλεγμάτων των συνόρων,  σε απόσταση
περίπου 10 μέτρων, φαινόταν μια στενή είσοδος,  που επέτρεπε την είσοδο ενός ατόμου. Όταν έφθασε η
σειρά μου, ο αμερικανός στρατιώτης (το “Check Point Charlie” βρισκόταν στον αμερικανικό τομέα), μου έδειξε
την είσοδο στο συρματόπλεγμα και μου είπε να προχωρήσω με αργό, σταθερό βήμα, χωρίς να κοιτάξω προς
τα  πίσω  και  χωρίς  να  τρέξω,  “ότι  και  να  συμβεί”,  όπως  είπε...  Από  απέναντι,  οι  δυο  ανατολικογερμανοί
φρουροί,  με  τα  όπλα  στο  στήθος,  είχαν  καρφώσει  τα  μάτια  τους  επάνω  μου...  Προχωρούσα,  έχοντας
ανάμικτα συναισθήματα... Όχι φόβο..., αλλά κάτι σαν απώλεια, που έχανα σε κάθε μου βήμα... Έφθασα στους
φρουρούς και έτεινα το διαβατήριο, χωρίς να τους κοιτάξω... Έκαναν μια κίνηση με τα όπλα, να προχωρήσω
στο  στενό  διάδρομο  με  το  πυκνό  συρματόπλεγμα,  που  έστριβε  απότομα  (90  μοίρες) δεξιά...  Είδα  ένα
φυλάκιο... Προχώρησα και έδωσα το διαβατήριο... Ο υπάλληλος μου ζήτησε 25 δυτικογερμανικά μάρκα, για
“βίζα” και ρώτησε το λόγο της επίσκεψής μου... Είπα, “Pergamon Museum”. Έκανε μια κίνηση να συνεχίσω στο
διάδρομο,  που  έστριβε,  δεξιά  και  αριστερά,  πέντε  φορές,  90  μοίρες  κάθε  φορά.  Σε  κάθε  στροφή,  δυο
πάνοπλοι στρατιώτες, έλεγχαν το διαβατήριο!

Όταν πέρασα και τον τελευταίο έλεγχο, ήμουν σε μια πόλη με όμορφα, αλλά παραμελημένα, κτίρια. Ένα από
αυτά,  είχε  μια  πινακίδα,  που  έγραφε,  “Ο Λένιν  εργάστηκε,  το  έτος  1895,  στο  κτίριο  αυτό,  που  ήταν,  τότε,
Βασιλική  Βιβλιοθήκη”.  Στο  δρόμο  κυκλοφορούσε  ελάχιστος  κόσμος  και  ήταν  έντονη  η  παρουσία  των
αστυνομικών...

Σχεδόν όλα τα κτίρια είχαν αρχαίο ελληνικό ρυθμό (το Βερολίνο χαρακτηρίζονταν η “Αθήνα του Βορρά”). 

Υπήρχε μια παράξενη ησυχία και γαλήνη... Πέρασα μπροστά απ' το μεγαλοπρεπές “Humboldt-Universität” (απ’
το 1810) και βρέθηκα στην πασίγνωστη, αλλά έρημη, λεωφόρο “Unter den Linden”, όπου οι Ναζί έκαναν τις
παρελάσεις τους... Σε λίγο, έφθασα στο νησί των μουσείων (Spreeinsel), στον Spree... Πέρασα τη γέφυρα και
προχώρησα στο μουσείο της Περγάμου, με την επιβλητική είσοδο και τους εντυπωσιακούς χώρους. Άλλωστε,
δεν θα ήταν δυνατόν διαφορετικά, να στεγαστεί ο τεράστιος ναός της Περγάμου, σε φυσικό μέγεθος, μέσα
στο μουσείο. Ανέβηκα τα μαρμάρινα σκαλοπάτια του ναού και ένιωσα ότι θα ακουμπήσω στη γυάλινη οροφή
του μουσείου.  Ο  ναός  αυτός,  χτίστηκε  στην  Πέργαμο  το  160  π.Χ.,  ανασκάφηκε  το  1880  από  γερμανούς
αρχαιολόγους  και  μεταφέρθηκε,  κομμάτι-κομμάτι  και  ξαναχτίστηκε  στο  Βερολίνο,  μέσα  στο  μουσείο  της



Περγάμου, που εγκαινιάστηκε το 1930 (χτιζόταν επί 20 χρόνια!). Σκέφτομαι ότι στα χρόνια που πέρασαν, πολλά
άλλαξαν στη Γερμανία... Όχι, όμως, τα κλεμμένα εκθέματα του μουσείου της Περγάμου... Κι όμως, οι σκέψεις
δεν είναι ξεκάθαρες... Το αντίθετο μάλιστα... Τα εκθέματα βρέθηκαν στο μουσείο, κάποια χρονική περίοδο,
που οι  κλέφτες τα εκτιμούσαν περισσότερο,  από τους απόγονους των δημιουργών τους...  Σκέφτομαι  την
καταστροφή των ειδωλολατρικών ναών στην Ελλάδα, απ’ τους χριστιανούς, που έπαιρναν τα μάρμαρα και
έχτιζαν  εκκλησίες,  αλλά  και  στο  Αφχανιστάν,  την  ανατίναξη  αγαλμάτων,  απ'  την  εποχή  του  μεγάλου
Αλεξάνδρου,  απ’  τους  ταλιμπάν  και  αρχαίων  ναών  της  Παλμύρας  απ'  τους  τζιχαντιστές!  Βέβαια  και  στο
Βερολίνο κινδύνεψαν τα εκθέματα, κυρίως στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο... Φρόντισαν, όμως, να τα μεταφέρουν,
εγκαίρως, σε ασφαλείς χώρους, όπου τα βρήκαν οι ρώσοι, το 1945 και πολλά, τα μετέφεραν στο μουσείο
Ερμιτάζ και στο μουσείο Πούσκιν (“ο κλέψας του κλέψαντος!”). 

Στο μουσείο της  Περγάμου είδα  πολύ εντυπωσιακά εκθέματα,  όπως το  άγαλμα του Αττάλου του Α',  της
πληγωμένης αμαζόνας κ.ά., ένα τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα, με θέμα την Τιτανομαχία, ψηφιδωτά,
κεραμικά και άλλα αντικείμενα απ’ τη Σάμο, τη Νάξο, τη Μίλητο κ.α., είδα την Πύλη της αγοράς της Μιλήτου,
μια τεράστια πρόσοψη από ένα παλάτι της Mschatta απ’ την Ιορδανία (αυτό δεν ήταν κλεμένο..., το δώρισε ο
σουλτάνος  στον  Kaiser  Wilhelm II),  αλλά και  τη  γνωστή,  από  τα  βιβλία  και  τις  εγκυκλοπαίδειες,  πύλη  της
Βαβυλώνας, με τους γιγάντιους τοίχους από χιλιάδες, επικαλυμμένα με σμάλτο, τούβλα  (φαγιάντσα), με τα
πορτοκαλόχρωμα λιοντάρια και  άλλα ζώα,  τα  άσπρα λουλούδια,  τις  τυρκουάζ περιοχές  και  τις  μαύρες  ή
σκουρογάλαζες διακοσμητικές ζώνες! Παρά τα ψυχροπολεμικά συναισθήματα, η επίσκεψη στο μουσείο της
Περγάμου μου έμεινε αξέχαστη! Σήμερα (2019), 41 χρόνια μετά, όλα είναι διαφορετικά. Το τείχος έπεσε και το
μουσείο βρέθηκε στο κέντρο της πόλης, της πρωτεύουσας της ενωμένης Γερμανίας (τότε, το Α. Βερολίνο ήταν
πρωτεύουσα της Α. Γερμανίας και η Βόννη, της δυτικής). Η UNESCO το κατέταξε (μαζί με τα υπόλοιπα 4 μουσεία
του  Spreeinsel) στον  κατάλογο  της  παγκόσμιας  κληρονομιάς.  Η  πρόσβαση  σ’  αυτό,  γίνεται  εύκολα  με  το
Strassenbahn  (S-Bahn) ή  με  το  μετρό  (U-Bahn) στους  σταθμούς  Hackescher  Markt  και  Friedrichstraße,  η
ξενάγηση στο μουσείο γίνεται σε διάφορες γλώσσες, καθώς και στα ελληνικά, με τη χρησιμοποίηση autocue
και στην αυλή του μουσείου παρουσιάζεται το πανόραμα του αρχαίου κόσμου...  Όσο για το “Check Point
Charlie”...,  αποτελεί  ένα  ακόμη  αξιοθέατο  για  τους  επισκέπτες  του  Βερολίνου,  που  φωτογραφίζονται  με
αμερικανούς ή ρώσους “στρατιώτες”, για ένα ευρώ... Η Ιστορία ξέρει να κάνει χιούμορ...

Ένα απόγευμα τον Ιούλιο, περπατώντας στο κέντρο του Βερολίνου είδα μαζεμένο πολύ κόσμο γύρω από μια
εξέδρα, όπου μια ομάδα μουσικών, έπαιζε μουσική μπαρόκ, με γνήσια όργανα εποχής. Σε ολόκληρο το μήκος
της Schloss-Strasse, μικρά και μεγάλα μουσικά σύνολα, έπαιζαν διάφορα είδη μουσικής, ενώ στην τεράστια
αυλή  του  “Schloss  Charlottenburg”,  ήταν  ανεπτυγμένες  τρεις  συμφωνικές  ορχήστρες...,  της  Αυστριακής
Ραδιοφωνίας, της Βαρσοβίας και του Βερολίνου, με τους μαέστρους τους... και έναν τέταρτο, υπερ-μαέστρο,
συντονιστή,  μιας  εκπληκτικής  εκτέλεσης,  των  “βασιλικών  πυροτεχνημάτων”  του  Georg  Friedrich  Händel...
Πίσω  απ'  το  παλάτι,  πολύχρωμα  πυροτεχνήματα  εκτοξεύονταν  και  γέμιζαν  με  λάμψεις  τον  κατάμαυρο
ουρανό... και οι φωνές του ενθουσιασμένου πλήθους, σκέπαζαν, κάθε φορά, τη μαγευτική μελωδία...

Στο  επιδεικτικά  πλούσιο,  τότε,  Δ.  Βερολίνο,  των  “συμμάχων”,  υπήρχε  εντονότατη  δραστηριότητα,  που
βρισκόταν σε εντυπωσιακή αντίθεση, με τη “στρατιωτική” λιτότητα του ρωσικού, Α. Βερολίνου. Ακόμη και οι
φυσικές ομορφιές ήταν άφθονες και πολύ προσεγμένες. Οι 13 λίμνες, του Δ. Βερολίνου, είχαν διαφορετική
στάθμη  (εξισώνονταν  με  τεχνητά  φράγματα) και  έπλεαν  σ'  αυτές,  τότε,  40.000  ιστιοφόρα.  Τα  τουριστικά
πλοιάρια, που έκαναν την περιήγηση στις λίμνες, χρειάζονταν 4 ώρες, απ’ το ένα άκρο, στο άλλο.

Δύο-τρεις φορές, πήγα για φαγητό στο Kreuzberg, την πιο υποβαθμισμένη περιοχή του Δ. Βερολίνου, όπου
έμεναν  κυρίως  τούρκοι,  σε  κακοσυντηρημένα  κτίρια,  που  γλύτωσαν  απ'  τους  βομβαρδισμούς  του  2ου

Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρχαν μικρά μανάβικα, μπακάλικα και καφενεία, που θύμιζαν Ελλάδα. Όταν μπήκα
σε ένα μπακάλικο να πάρω κάτι, ο μπακάλης μου μίλησε στα τούρκικα, νομίζοντας, απ' την εμφάνιση, ότι είμαι
τούρκος. Όταν του είπα ότι είμαι έλληνας, άρχισε να λέει, “καρντάς”... Το καλύτερο και πιο ακριβό, εστιατόριο,
τότε, στο Δ. Βερολίνο, ονομαζόταν “Istanbul” και ήταν ιδιοκτησία μιας τούρκικης, οικογένειας. Τα ελληνικά
εστιατόρια ήταν σουβλατζίδικα, χαμηλού επιπέδου, κυρίως για μηχανόβιους...  Είχα επιθυμήσει μουσακά ή
κάποιο φαγητό κατσαρόλας και πήγα σε ένα μικρό, τούρκικο, εστιατόριο, στο Kreuzberg. Ήταν πεντακάθαρο.
Η κυρία με τη μαντήλα στο κεφάλι, που σέρβιρε, ήταν χαμογελαστή και μου πρότεινε, ακριβώς, αυτά που
ήθελα. Θυμάμαι, πριν απ' το φαγητό, επέμεινε να δοκιμάσω ένα άσπρο ποτό, που δεν ήθελα, επειδή νόμιζα
ότι  ήταν γάλα...  Ήταν αριάνι...  Τελικά το δοκίμασα...  Ήταν εξαίρετο.  Όσο για το φαγητό,  ήταν σα σπιτικό,
θρακιώτικο...

Ένα πρωί Κυριακής, αγόρασα, όπως πάντα, μια ελληνική εφημερίδα (στο Δ. Βερολίνο έφθαναν με καθυστέρηση
μιας μέρας) και μπήκα σε ένα ήρεμο δρομάκι, χωρίς καθόλου κίνηση, ακριβώς δίπλα στον Spree και πάρκαρα
το Golf. Άνοιξα την εφημερίδα και άρχισα να διαβάζω, όταν πρόσεξα τους ανατολικογερμανούς στρατιώτες



απ’ το φυλάκιο της απέναντι όχθης του Spree, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, να με παρακολουθούν με τα
κιάλια... “Άστους να παρακολουθούν” σκέφτηκα και συνέχισα το διάβασμα... Δεν πέρασαν περισσότερο από
πέντε  λεπτά  της  ώρας,  όταν  άκουσα  σειρήνες  αστυνομικών  αυτοκινήτων  να  πλησιάζουν.  Ξαφνικά,  δυο
περιπολικά σταμάτησαν μπροστά και πίσω απ’ το Golf και ένας αστυνομικός ήλθε βιαστικά, κοντά μου και μου
φώναξε, “φύγετε αμέσως απ' το σημείο αυτό..., δεν βλέπετε ότι σας παρακολουθούν, θέλετε να φάτε μια σφαίρα
στο κεφάλι;”. Τότε είδα τη μεγάλη πινακίδα, που έγραφε ότι απαγορεύεται, αυστηρά, η στάθμευση στο σημείο
αυτό... και θυμήθηκα τον ιταλό οδηγό φορτηγού, που πυροβολήθηκε, πριν από μια βδομάδα, στη μέση της
γέφυρας του ποταμού, επιστρέφοντας με τα πόδια, να πάρει το διαβατήριο, που είχε ξεχάσει, περνώντας πριν
λίγο, απ’ το φυλάκιο της ανατολικής όχθης...

Στο Δ. Βερολίνο ένιωθα σα φυλακισμένος! Η πόλη, αν και η μεγαλύτερη, στην Ευρώπη, με διάμετρο πάνω από
50 km, ήταν κυκλωμένη απ’ την ανατολική Γερμανία... Ήταν κι εκείνο το “Τείχος”, που χώριζε το κέντρο της
πόλης, σε ανατολικό και δυτικό και τα πυκνά φυλάκια και τους πάνοπλους στρατιώτες στην ανατολική όχθη
του Spree,  που επόπτευαν συνεχώς τη δυτική όχθη με τα κιάλια,  μη τολμήσει  και φύγει  κάποιος απ' τον
ανατολικό, στο δυτικό παράδεισο... Έφευγαν όμως, συνεχώς... και γέμιζαν σταυρούς οι όχθες του ποταμού...
Είναι  ακόμη  εκεί...  για  να  θυμίζουν...  Σε  ποιους,  όμως;  Οι  άνθρωποι  έχουν  κοντή  μνήμη...  και  η  ιστορία
επαναλαμβάνεται...



Ένα βροχερό πρωϊνό, πριν πάω στο Εργαστήριο, πήγα στο κέντρο της πόλης και ψώνισα. Μετά, πήγα στο
Εργαστήριο και αφήνοντας το αυτοκίνητο στο parking, διαπίστωσα ότι μου έλειπε το πορτοφόλι... Κόντεψα
να  λιγοθυμήσω...  Έψαξα  και  ξαναέψαξα  τις  τσέπες  και  κάθε  σημείο  του αυτοκινήτου...  Τίποτε...  Αμέσως,
ξαναγύρισα στην αγορά και  στα καταστήματα,  που είχα πάει...  Έτρεχα με το Golf,  στους δρόμους του Δ.
Βερολίνου,  δαιμονισμένα,  σαν τρελός,  χωρίς  να σκέφτομαι  την τροχαία,  ούτε ότι  δεν έχω ταυτότητα και
διαβατήριο, ούτε ότι δεν είχα άλλα χρήματα, εκτός απ’ τα 1.600_DM, που ήταν μέσα στο πορτοφόλι... Έψαξα
στους  δρόμους,  μίλησα  με  τους  υπεύθυνους  των  καταστημάτων  και  τέλος,  γύρω  στις  15.00,  πήγα
απογοητευμένος,  στο  γραφείο  της  “Ελληνικής  Αντιπροσωπείας”  (δεν  υπήρχε,  τότε,  Ελληνικό  Προξενείο) και
δήλωσα  την  απώλεια  του  διαβατηρίου  και  της  ταυτότητας.  Γύρισα  κατάκοπος  και  στεναχωρημένος,  στο
Εργαστήριο, λίγο πριν τις 17.00... Όλοι με ρωτούσαν ανάστατοι, που χάθηκα όλη μέρα... και ο καθηγητής, πριν
απαντήσω, μου λέει, “σε ψάχνω απ' τις 11.00... Τηλεφώνησε κάποιος και ρωτούσε για σένα... Άφησε τη διεύθυνση
και το τηλέφωνό του και μου είπε ότι έχει κάτι, που σ' ενδιαφέρει... Τι συμβαίνει;” Του είπα για την απώλεια του
πορτοφολιού και μου λέει, “πήγαινε αμέσως, μήπως, το βρήκε...”. Πήγα, “πετώντας χαμηλά” στη διεύθυνση που
μου έδωσε...  Ήταν μια λαϊκή πολυκατοικία. Χτύπησα το κουδούνι και ανέβηκα στον δεύτερο όροφο. Μου
άνοιξε ένας μεσήλικας γερμανός, που είχε ένα μόνο χέρι... Του είπα ποιος είμαι και με ρώτησε, που μένω, πως
λέγεται ο πατέρας μου, τι χρώμα είχε το πορτοφόλι και πόσα χρήματα είχε μέσα... Του απάντησα... Περάσαμε
στο σαλόνι... Μου έδωσε το πορτοφόλι και μου είπε να ελέγξω το περιεχόμενο. Του είπα, συγκινημένος, ότι
δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο και τον παρακάλεσα να δεχτεί τα νόμιμα εύρετρα, το 10% των χρημάτων.
Αρνήθηκε και μάλιστα, με απόλυτο τρόπο... “Αυτό, που θα ήθελα”, είπε, “όταν επιστρέψετε στην Ελλάδα..., είναι
να μου στείλετε μια κάρτα, με τον Παρθενώνα”. Τον ευχαρίστησα πολύ και έφυγα, χωρίς να πολυπιστεύω αυτό,
που συνέβη... Το ίδιο και ο καθηγητής και η γυναίκα του, στο σπίτι, όταν τους διηγήθηκα, όλα όσα είχαν συμβεί
εκείνη τη μέρα... Μου είπαν ότι αν τα άκουγαν αυτά, από κάποιον άλλον, δεν θα τα πίστευαν..., “επειδή, απλά
στη Γερμανία, στις μέρες μας, αυτά δεν συμβαίνουν...”. Την επόμενη μέρα στο Εργαστήριο, όλοι με παρότρυναν
να αγοράσω λαχείο, επειδή αυτό, που μου συνέβη, “έχει πιθανότητα να συμβεί σε κάποιον στη Γερμανία, μία στο
εκατομμύριο...”... Βέβαια, λαχείο δεν αγόρασα, αλλά μόλις γύρισα στην Ελλάδα, έστειλα μια μεγάλη κάρτα με
τον Παρθενώνα, στη Γερμανία...

Αμέσως μετά την επιστροφή μου στη Θεσσαλονίκη, άρχισα να ψάχνω διαμέρισμα να μετακομίσω, επειδή η
κατάσταση στη Μανουσογιαννάκη, είχε γίνει αφόρητη. Δεν υπήρχε μέρος να παρκάρω το αυτοκίνητο! Είχα
συνηθίσει στην ποιότητα ζωής στη Γερμανία και έψαχνα σε συνοικίες, μακριά απ' το κέντρο της πόλης. Τελικά,
βρήκα ένα καινούργιο διαμέρισμα, στον τρίτο όροφο μιας μικρής πολυκατοικίας, Πανταζίδου 26, στο τέρμα
της  Άνω  Τούμπα.  Τους  πρώτους  6  μήνες,  ήταν  τέλεια.  Απόλυτη  ησυχία,  καθαριότητα,  άφθονος  χώρος
στάθμευσης... Όμως, την άνοιξη του 1981, ξύπνησα ένα πρωί, απ' τον δαιμονισμένο θόρυβο ενός κομπρεσέρ.
Σε λίγο, κατέφθασαν σκαπτικά μηχανήματα, φαγάνες και άλλα κομπρεσέρ και το επόμενο εξάμηνο, γινόταν
χαμός. Χτίστηκε ολόκληρη η περιοχή γύρω απ' την εκκλησία, καθώς και τα “Κωνσταντινουπολίτικα”. Ευτυχώς,
έλειπα όλη τη μέρα στο γραφείο και το βράδυ, που γύριζα, είχαν σταματήσει.


