
Από τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου

Από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Από τον εορτασµό της 17ης Νοεµβρίου

Επίσκεψη στην Ακρόπολη
Tην Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης . Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν τον εντυπωσιακό χώρο του
Μουσείου και τα σπουδαία εκθέµατά του. Με µεγάλο ενδιαφέρον όλες οι οµάδες των µαθητών παρακολούθησαν την ξενάγηση και στη συνέχεια απόλαυσαν ένα
περίπατο στους γύρω χώρους.

Απότο µονόπρακτο του Μπέρτολντ Μπρέχτ “Τρόµος και αθλιότητα στο Γ΄ Ράϊχ”



Μάναµετουςεφτάσουγιουςκαιµετηµιασουκόρη,
τηνκόρητηµονάκριβητηνπολυαγαπηµένη,
τηνείχεδώδεκαχρονώκιήλιοςδεσουτηνείδε!
Στασκοτεινάτηνέλουζε,στ’άφεγγατηχτενίζει,
στ’άστρικαιτοναυγερινόέπλεκεταµαλλιάτης.
ΠροξενητάδεςήρθανεαπότηΒαβυλώνα,
ναπάρουνετηνΑρετήπολύµακριάσταξένα.
ΟιοχτώαδερφοίδεθέλουνεκιοΚωσταντίνοςθέλει.
«Μάναµου,αςτηδώσοµετηνΑρετήσταξένα,
σταξένακειπουπερπατώ,σταξέναπουπηγαίνω,
ανπάµ’εµείςστηνξενιτιά,ξένοιναµηνπερνούµε.
-ΦρόνιµοςείσαιΚωσταντή,µ’άσκηµααπιλογήθης.
Κιαµόρτει,γιεµου,θάνατος,κιαµόρτει,γιεµου,αρρώστια,
κιαντύχειπίκραγήχαρά,ποιοςπάειναµουτηφέρει;
-Βάλλωτονουρανόκριτήκαιτουςαγιούςµαρτύρους,
αντύχεικιέρτειθάνατος,αντύχεικιέρτειαρρώστια,
αντύχειπίκραγήχαρά,εγώνατουτηφέρω».

ΚαισαντηνεπαντρέψανετηνΑρετήσταξένα,
κιεµπήκεχρόνοςδίσεχτοςκαµήνεςοργισµένοι
κιέπεσετοθανατικό,κιοιεννιάαδερφοίπεθάναν,
βρέθηκεηµάναµοναχήσανκαλαµιάστονκάµπο.
Σ’όλαταµνήµαταέκλαιγε,σ’όλαµοιρολογιόταν,
στουΚωσταντίνου,τοµνηµειόανέσπασταµαλλιάτης.
«Ανάθεµάσε,Κωσταντή,καιµυριανάθεµάσε,
οπούµουτηνεξόριζεςτηνΑρετήσταξένα!
τοτάξιµοπουµου’ταξες,πότεθαµουτοκάµεις;
Τονουρανό’βαλεςκριτήκαιτουςαγιούςµαρτύρους,
αντύχειπίκραγήχαρά,ναπαςναµουτηφέρεις».
Απότοµυριανάθεµακαιτηβαριάκατάρα,
ηγηςαναταράχτηκεκιοΚωσταντήςεβγήκε.
Κάνειτοσύγνεφοάλογοκαιτ’άστροχαλινάρι,

καιτοφεγγάρισυντροφιάκαιπάεινατηςτηφέρει.
Παίρνειταόρηπίσωτουκαιταβουνάµπροστάτου.

Βρίσκειτηνκιεχτενίζουντανόξουστοφεγγαράκι.

Απόµακριάτηχαιρετάκιαπόκοντάτηςλέγει:

«Άιντε,αδερφή,ναφύγοµε,στηµάναµαςναπάµε.

-Αλίµονο,αδερφάκιµου,καιτιείναιτούτηηώρα;

Ανίσωςείναιγιαχαρά,ναστολιστώκαινα’ρθω,

καιανείναιπίκρα,πεςµουτο,ναβάλωµαύρανα’ρθω.

Έλα,Αρετή,στοσπίτιµας,κιαςείσαιόπωςκαιανείσαι»

Κοντολυγίζειτ’άλογοκαιπίσωτηνκαθίζει.

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν,
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, µήτε σαν χελιδόνια,

µόν’ κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρώπινη οµιλία:

«Ποιος είδε κόρην όµορφη να σέρνει ο πεθαµένος!
-Άκουσες, Κωσταντίνε µου, τι λένε τα πουλάκια;
-Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε».
Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τους λένε:
«∆εν είναι κρίµα κι άδικο, παράξενο µεγάλο
να περπατούν οι ζωντανοί µε τους απεθαµένους!
-Άκουσες, Κωσταντίνε µου, τι λένε τα πουλάκια;
πως περπατούον οι ζωντανοί µε τους απεθαµένους.
-Απρίλης είναι και λαλούν, Μάης και φωλεύουν.
-Φοβούµαι σ’, αδερφάκι µου, και λιβανιές µυρίζεις.
-Εχτές το βραδίς επήγαµε πέρα στον Αϊ-Γιάννη,
κι εθύµιασέ µας ο παπάς µε περισσό λιβάνι».
Και παρεµπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τους λένε:
«Για ιδές θάµα κι αντίθαµα που γίνεται στον κόσµο,
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαµένος!»
Τ’ άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της.
«Άκουσες, Κωσταντίνε µου, τι λένε τα πουλάκια;

-Άφησ’, Αρέτω, τα πουλά, κι ό,τι κι α θέλ’ ας λέγουν.
-Πες µου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν’ η λεβεντιά σου,
και τα ξανθά σου τα µαλλιά και τ’ όµορφο µουστάκι;
-Έχω καιρό π’ αρρώστησα και πέσαν τα µαλλιά µου».

Αυτού σιµά, αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν.
Βαριά χτυπά τ’ αλόγου του κι απ’ εµπροστά της χάθη.
Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώµα και βοΐζει.
Κινάει να πάει η Αρετή στο σπίτι µοναχή της.

Βλέπει τους κήπους της γυµνούς, τα δέντρα µαραµένα
βλέπει το µπάλσαµο ξερό, το καρυοφύλλι µαύρο,
βλέπει µπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωµένα.
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρµένα,
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά µανταλωµένα.

Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν.
«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός µου φύγε,

κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω,
κι η δόλια η Αρετούλα µου λείπει µακριά στα ξένα.
-Σήκω, µανούλα µου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά µου µάνα.
-Ποιος είν’ αυτός που µου χτυπάει και µε φωνάζει µάνα;
-Άνοιξε, µάνα µου, άνοιξε, κι εγώ είµαι η Αρετή σου».

Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο

Γ Υ Μ Ν Ά Σ Μ Α Τ Α Μ Ε Τ Ο Ύ Φ Ο Σ Κ Α Ι Τ Ο Ε Ί ∆ Ο Σ Τ Ω Ν Κ Ε Ι Μ Έ Ν Ω Ν
Α π ό τ α Κ ε ί µ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς

Θ έ µ α : « ∆ ώ σ τ ε έ ν α δ ι κ ό σ α ς τ έ λ ο ς σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ‘ τ ο υ Ν ε κ ρ ο ύ Α δ ε ρ φ ο ύ ’ »

Κορούλα µου µονάκριβη και πολυαγαπηµένη
που είχα χρόνια να σε δω , χρόνια να σ’ αγκαλιάσω.
Αλίµονο τι συµφορά βρήκε το σπιτικό µας.
Απέθαναν τ’ αδέρφια σου, δεν έµεινε κανένα ,
Τα πήρε ο Πικροχάροντας κι απόµεινα µονάχη.
Ησύχασε µανούλα µου, κι εγώ είµαι ‘δω µαζί σου.
Τώρα που όλοι χάθηκαν, πήγαν στον κάτω κόσµο ,
θα ‘µαι για πάντα δίπλα σου , ξανά δε θα σ’ αφήσω ,
ήρθα απ’ τα ξένα µακριά, µαζί µου να σε πάρω.
Αχ , κόρη µου , σ’ ευχαριστώ που νοιάζεσαι για ‘µένα ,
µα τώρα που όλα τέλειωσαν, φύγαν οι αδερφοί σου ,
ζωή για µένα είναι ‘δω, πλάι στα µνήµατά τους.
Να τους αφήσω δεν µπορώ κι όση ζωή µου µένει ,
θα µείνω εδώ στον τόπο µου , νεκρούς να τους φυλάω.
Γύρνα εσύ στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου ,
κι άσε µε µένα µόνη µου εδώ, να τους µοιρολογάω.

Κι Αρετούλα έφυγε, κι έµεινε η µάνα µόνη
και σε δυο µέρες κίνησε , ανέβηκε στο βράχο ,
και από ‘κει γκρεµίστηκε, τους γιους να συναντήσει.

Σπρώχνει την πόρτα για να µπει και τίποτα δε βλέπει. Ακούει µόνο
δυο πουλιά να της µιλούν και λένε:
’Αργησες Αρετούλα µου και πέθανε η µάνα
από τη στεναχώρια της που σ έστειλε στα ξένα.
Πέφτει η Αρετή στο πάτωµα και αρχίζει να ουρλιάζει
παρακαλώντας τον πολύ τον χάρο να την πάρει

Κανέλλα Τσίτσου

Ελίνα Πολίτη

Τ ο υ ν ε κ ρ ο ύ α δ ε λ φ ο ύ

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Λογοτεχνίας
οι µαθητές µας δοκιµάζουν τις δυνάµεις τους
στην παραγωγή πρωτότυπων κειµένων. Τη
φετινή χρονιά πρόκειται να συνθέσουν δηµο-
τικό τραγούδι, ποίηµα, χρονογράφηµα, άρθρο,
διήγηµα, µυθιστόρηµα… Ξεκινάµε φέτος µε τη
συνέχεια από το γνωστό δηµοτικό τραγούδι
του Νεκρού Αδελφού. Τι έγινε µε τη µάνα και
την Αρετή; Mαθήτριες του Α3 έδωσαν τη δική
τους εκδοχή στο µύθο….



Aγαπητοί αναγνώστες,
Πριν λίγες µέρες γιορτάστηκαν από τους

Γερµανούς τα 20 χρόνια από την πτώση
του τείχους του Βερολίνου ή αλλιώς του
τείχους της «ντροπής» όπως
αποκαλούνταν. Οι εορταστικές εκδηλώσεις,
όπως κάθε χρόνο µετά την πτώση του
τείχους, ήταν αντάξιες αυτού του ιστορικού
γεγονότος µε πολλούς προσκεκληµένους
και πολλούς υψηλούς καλεσµένους.

Στο κείµενό µου αυτό όµως θα
προσπαθήσω να ξετυλίξω το κουβάρι των
ιστορικών γεγονότων που συνέβαλαν ώστε
αυτό το τείχος να είναι πια παρελθόν. Κατά

την γνώµη µου, θεωρώ πως αν και αυτό το
τείχος αποτέλεσε το διαχωρισµό και το
διχασµό της Γερµανίας, όπως επίσης και το
χαρακτηριστικότερο σηµάδι του ψυχρού
πολέµου, δεν ευχαρίστησε πολλούς όταν
µαθεύτηκαν τα νέα πως το τείχος έπεσε,
καθώς πολλοί είχαν κερδίσει πολλά από
αυτή την κατάσταση.

Μετά την λήξη του Β΄Παγκοσµίου
Πολέµου η Γερµανία χωρίστηκε σε τέσσερα
κοµµάτια. Από τα δυτικά ήταν οι Γάλλοι, οι
΄Αγγλοι και οι Αµερικάνοι ενώ από τα
ανατολικά ήταν οι Σοβιετικοί, σύµφωνα µε
τις αποφάσεις της Συνόδου της Γιάλτας.
Ταυτόχρονα µε αυτήν την απόφαση άρχισε
σιγά σιγά να δηµιουργείται ένας έντονος
ανταγωνισµός µεταξύ των Σοβιετικών και
των ΄Αγγλων από τη µια πλευρά, Γάλλων

και Αµερικάνων από την
άλλη, ο οποίος πολύ
αργότερα οδήγησε στον
Ψυχρό πόλεµο. Ο ψυχρός
όµως πόλεµος οξυνόταν
καθώς επιβλήθηκε
εµπάργκο υψηλής
τεχνολογίας στις χώρες
του Ανατολικού
Συνασπισµού. ∆υστυχώς
λίγο αργότερα καθώς οι

διπλωµατικές πιέσεις και απειλές
πλήθαιναν, τα σύνορα στεγανοποιήθηκαν
ακόµα πιο πολύ.

Καθώς όµως τα χρόνια περνούσαν από
την ίδρυση των δύο κρατών, άρχισαν και τα
πρώτα προβλήµατα. Ήδη από το 1952
άρχισαν να διαφεύγουν πολλοί νέοι και µη
από την Λ.∆.Γ. προς την Ο.∆.Γ., καθώς
ήταν δυσαρεστηµένοι µε το αυστηρό
κοµµουνιστικό καθεστώς.
Κυρίως δυσαρεστηµένοι ήταν οι νέοι
άνθρωποι και ειδικά οι φοιτητές, καθώς το
κράτος της Λ.∆.Γ. είχε περιορίσει σε µεγάλο
βαθµό της ελεύθερη σκέψη και έκφρασή
της.

Το ίδιο έτος (1952) τοποθετήθηκαν
συρµατοπλέγµατα κατά µήκους των
συνόρων µε συνεχείς περιπόλους των
αστυνοµικών της κοµµουνιστικής
Γερµανίας οι οποίοι ονοµάζονταν STAZI. Η
STAZI ήταν η αστυνοµία της Λ.∆.Γ και σε
κάποιο σηµείο είχε φτάσει να έχει 10.000
αστυνοµικούς µόνο στα ανατολικό
Βερολίνο. Οι µόνοι οι οποίοι µπορούσαν να
περάσουν τα σύνορα ήταν όσοι είχαν ειδική
άδεια. Στο σηµείο αυτό να τονίσω πως αν
και µπορούσες να έχεις µια ειδική άδεια
σχετικά εύκολα, οι αρχές έδιναν κυρίως
άδειες στις ευπαθέστερες κοινωνικά οµάδες
και κυρίως σε οµάδες πληθυσµού οι οποίες
δεν πρόσφεραν οικονοµικά στο κράτος,
όπως για παράδειγµα οι συνταξιούχοι.

Σύµφωνα µε την Γερµανική Βικιπαίδεια
2,6 εκατοµµύρια άνθρωποι, µεταξύ 1949
και 1961, εγκατέλειψαν την Λ.∆.Γ. και το
ανατολικό Βερολίνο, 180.000 από αυτούς
µεταξύ Ιανουαρίου – Αυγούστου του 1961.

Επίσης να υπογραµµίσω ότι το ∆υτικό

Βερολίνο ήταν και πύλη προς τη ∆ύση και
για πολλούς Τσέχους και Πολωνούς, οι
οποίοι βρίσκονταν κάτω από το ίδιο
καταπιεστικό κοµµουνιστικό καθεστώς. Πιο
συγκεκριµένα στην τότε Τσεχοσλοβακία
έχοντας αναλάβει την εξουσία τον
Ιανουάριο του 1968 ο Αλεξάντερ
Ντούµπτσεκ , επιχειρεί να προωθήσει έναν
«σοσιαλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο»
προκειµένου να φιλελευθεροποιήσει την
κοινωνία και την οικονοµία της χώρας.
∆υστυχώς όµως η ένοπλη επέµβαση των
Σοβιετικών, επιβάλλει ξανά την επάνοδο

της καθεστηκυίας τάξης.
Πριν την ανέγερση του τείχους οι
αστυνοµικοί της STAZI διενεργούσαν
εντατικούς ελέγχους στις ανατολικές
συνοικίες του Βερολίνου ψάχνοντας για
«δραπέτες» και «λαθρέµπορους» οι
οποίοι ζηµίωναν το κράτος. Ακόµα την
περίοδο εκείνη είχε ανθίσει το
λαθρεµπόριο καθώς πολλοί οι οποίοι
ζούσαν ή εργάζονταν στο ∆υτικό
Βερολίνο άλλαζαν τα ακριβά δυτικά σε
φθηνά ανατολικά µάρκα στη µαύρη
αγορά (τιµή 1:4 περίπου εκείνη την
εποχή) και έτσι αγόραζαν ακριβά
καταναλωτικά αγαθά του Ανατολικού
Βερολίνου. Με αυτήν την κατάσταση το
σύστηµα ελεγχόµενης οικονοµίας της
Ανατολ. Γερµανίας αποδυναµωνόταν
ακόµα πιο πολύ. Έτσι άρχισε να
επικρατεί η λύση του τείχους στις τάξεις
του ανατολικού συνασπισµού, ώστε να
στεγανοποιηθούν τα σύνορα µεταξύ των
δύο διαφορετικών πολιτικών
συστηµάτων, ώστε να τερµατιστεί το
φαινόµενο της απόρριψης και
εγκατάλειψης του σοσιαλιστικού κράτους
«των εργατών και των αγροτών».

Τα σχέδια για την ανέγερση του
τείχους ήταν ένα από τα πιο καλά
κρυµµένα µυστικά της
ανατολικογερµανικής κυβέρνησης. Με
τον καιρό άρχισαν να φουντώνουν οι
φωνές εκείνων οι οποίοι ισχυρίζονταν
πως το τείχος θα χτιστεί και πως θα
έρθουν δύσκολες µέρες για τους
ανατολικοβερολινέζους.
΄Ετσι λοιπόν σε µια διεθνή συνέντευξη
τύπου στο ανατολικό Βερολίνο στις 15
Ιουνίου 1961 ο Βάλτερ Ούλµπριχτ,
ηγέτης της Ανατολικής Γερµανίας ύστερα
από µια ερώτηση µιας δυτικογερµανίδας
δηµοσιογράφου, σχετικά µε τις φήµες
περί χτισίµατος του τείχους, εκείνος την
καθησύχασε λέγοντας ότι αποκλείεται να
γίνει κάτι τέτοιο από την πλευρά τους.
Παράλληλα όµως µε αυτή του τη
δήλωση, ο Ούλµπριχτ ήταν ο πρώτος

που χρησιµοποίησε τον όρο «τείχος»
αλλά και αυτός που καθησύχασε την
κοινή γνώµη δύο µήνες πριν χτιστεί το
τείχος του Βερολίνου. Λίγες µέρες µετά
τη δήλωσή του ο Ούλµπριχτ
επισκέφθηκε τη Μόσχα, στις 3
Αυγούστου 1961, στα πλαίσια της
συνάντησης κορυφής των χωρών του
Συµφώνου της Βαρσοβίας. Εκεί ο
αρχηγός της Ανατ.Γερµανίας
παρουσίασε στον Νικίτα Χρουστσώφ,
ηγέτη της Σοβιετικής ΄Ενωσης, την
κατάσταση της χώρας µε τα πιο µελανά
χρώµατα και άφησε να εννοηθεί πως αν
δεν λαµβάνονταν δραστικά µέτρα
ενάντια στη φυγή των πολιτών από την
Λ.∆.Γ., σύντοµα δεν θα µπορούσε να
εκπληρώσει τις οικονοµικές της
υποχρεώσεις προς την ΕΣΣ∆. Έτσι
λοιπόν, τελικά, συµφωνήθηκε να
αναπτυχθεί αρχικά ένα συρµατόπλεγµα
κατά µήκος των συνόρων και αν δεν
υπήρχαν αντιδράσεις να χτιζόταν ένα
τείχος.

Οι αντιδράσεις των αρχών στην
∆υτική Γερµανία ήταν άµεσες, καθώς
την ίδια κιόλας µέρα, ο οµοσπονδιακός
καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ
συνέστησε µέσω ραδιοφώνου
ψυχραιµία καθώς δήλωσε ότι, ήταν
µέτρα αντιµετώπισης από κοινού µε
τους συµµάχους, χωρίς όµως να δώσει
επιπλέον λεπτοµέρειες. Εκείνος όµως ο
οποίος αντέδρασε οξύτατα µε την
περιχαράκωση και διαίρεση της πόλης
ήταν ο δήµαρχος και κυβερνήτης του
∆υτ.Βερολίνου, Βίλλυ Μπράντ, ο οποίος
όµως δυστυχώς για την ιστορία δεν είχε
καµµία ουσιαστική δύναµη στα χέρια
του.

Σε αντίθεση όµως µε τους
∆υτικογερµανούς, τα ανακλαστικά των
συµµάχων ήταν κάπως αργά, καθώς
όλα τα «µεγάλα» πρόσωπα των
συµµαχικών χωρών ήταν σε διακοπές
και δεν θεώρησαν σωστό να τις
διακόψουν.

Τι ειρωνεία …….. Πολλά έχουν
ακουστεί κατά καιρούς αλλά ποια είναι η
αλήθεια ;
Οι σύµµαχοι, λοιπόν, θεωρείται πως
γνώριζαν καιρό πριν για τα σχέδια των
Σοβιετικών, αλλά σιωπούσαν µπροστά
στα οικονοµικά συµφέροντα. Ήδη από
τις 5 Αυγούστου ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ είχε
παραιτηθεί από τα δικαιώµατα
που είχαν οι νικήτριες χώρες
σε ολόκληρο το Βερολίνο
και παράλληλα δήλωσε
την ανοχή του σε

οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς
Σοβιετικών, ώστε να εξασφαλιστεί το
∆υτικό Βερολίνο, υποδεικνύοντας έτσι τη
λύση της διχοτόµησης.

Αυτές οι πράξεις καθώς και χιλιάδες
άλλες δηλώσεις πρωθυπουργών των
συµµαχικών χωρών µας δίνουν την
εντύπωση πως η δηµιουργία του τείχους
ήταν ήδη µεθοδευµένη και
δροµολογηµένη και τις δυο πλευρές.

Αν επισκεφτεί κανείς σήµερα το
Βερολίνο θα έχει την ευκαιρία να δει
κοντά στην πύλη του Βραδεµβούργου τα
ονόµατα των θυµάτων αυτών δηλαδή που
αποπειράθηκαν να περάσουν τα σύνορα
και να διαφύγουν προς τη δύση.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 η
πολιτική προσέγγιση της Ο.∆.Γ. και της
Λ.∆.Γ. µεταξύ των Βίλλυ Μπράντ και
΄Ερικ Χόνεκερ απέδωσαν καρπούς και
έτσι τα σύνορα έγιναν λιγότερο
αδιαπέραστα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο
Γκορµπατσώφ κατάργησε το ∆όγµα
Μπρέζνιεφ και έτσι επέτρεψε στις χώρες
του Συµφώνου της Βαρσοβίας να
επιλέξουν ελεύθερα την µετέπειτα πορεία
τους χωρίς να παρέµβει η Μόσχα. Το
γεγονός αυτό κατά τη γνώµη µου
σηµατοδοτούσε όλες τις µετέπειτα
ιστορικές αλλαγές όχι µόνο για την ΕΣΣ∆
αλλά και για την πορεία του τείχους του
Βερολίνου.

Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας

υπενθυµίσω πως παρά τις έντονες
διαµαρτυρίες κατά του κοµµουνιστικού
καθεστώτος κανείς σχεδόν από τους
πολίτες δεν επεδίωκε τον µόνιµο
εκπατρισµό και την εγκατάλειψη της
χώρας, καθώς επιθυµούσαν την
σταθερότητα την οποία προσέφερε ένα
κοµµουνιστικό κράτος. Αλλά παράλληλα
και η Λ∆Γ δεν θα άντεχε την σύγκριση µε
τη ∆ύση και θα κατέρεε οικονοµικά και
έτσι η µόνη λύση ήταν τα σύνορα να
παραµείνουν κλειστά. Ακόµα και το
άνοιγµα των συνόρων θα τερµάτιζαν τον
κοµµουνισµό σε γερµανικό έδαφος. Πως
λοιπόν θα λυνόταν αυτός ο γόρδιος
δεσµός ;

Με την αλλαγή των διεθνών πολιτικών
και οικονοµικών συνθηκών επικράτησε
σύγχυση, καθώς παράλληλα µε την
ανικανότητα των αρχών να χειριστούν το
θέµα, οι διαδηλώσεις αγανακτισµένων
πολιτών όλο και πλήθαιναν. ΄Ετσι λοιπόν
στις 6 Νοεµβρίου 1989 η κυβέρνηση
Κρέντς δηµοσιοποίησε ένα νέο
ταξιδιωτικό πακέτο κατώτερο των
προσδοκιών των ανατολικοβερολινέζων,
µε αποτέλεσµα να οξυνθεί ακόµα
περισσότερο η κατάσταση. Με το
πρόβληµα να διογκώνεται, το πρωί της
9ης Νοεµβρίου 1989 συνεδρίασε µε
εντολή του Πολιτικού γραφείου του
κόµµατος, µια επιτροπή αξιωµατικών και
των Υπουργείου Εσωτερικών και
Κρατικής Ασφάλειας ώστε να βρουν µια
λύση.
Η λύση που παρέδωσε η επιτροπή σε

γενικές γραµµές επέτρεπε τη µόνιµη αλλά
και προσωρινή έξοδο από τη χώρα. Αφού
λοιπόν η απόφαση αυτή δόθηκε σε όλα
τα Υπουργεία για τυχόν παρατηρήσεις και
µετά από ώρα, που δεν εκφράστηκαν
αντιρρήσεις, το νοµοσχέδιο εγκρίθηκε και
ορίστηκε να δηµοσιοποιηθεί στον τύπο
στις 4:00 το πρωί της 10ης Νοεµβρίου.
∆υστυχώς, όµως, όπως όλοι ξέρουµε, η
διακίνηση των αποφάσεων στα υπόλοιπα
Υπουργεία ήταν µια γραφειοκρατική
διαδικασία, όπου δεν επέτρεψε στον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης εκείνο το µεσηµέρι
να εκφράσει έγκαιρα την αντίθεση του ως
προς το νέο πακέτο ταξιδιωτικών µέτρων,
καθώς ήταν παράνοµο µε
βάση το δίκαιο της Λ∆Γ.
΄Ετσι λοιπόν ο Κρέντς,
χωρίς να γνωρίζει αν
υπάρχει κάποια
αντίθεση από κάποιο
συναρµόδιο
Υπουργείο και ούτε
προσέχει ότι η
ρύθµιση προορίζεται
να

δηµοσιοποιηθεί την επόµενη µέρα, έδωσε
την απόφαση για τα νέα µέτρα µαζί µε µια
µικρή οµιλία στο µέλος του Πολιτικού
Γραφείου του κόµµατος Γκύντερ Σαµπόφσκι,
ώστε να τα εκφωνήσει στην συνέντευξη
τύπου προς τους Ανατολικογερµανούς και
ξένους δηµοσιογράφους.
Η συνέντευξη λοιπόν έγινε στο ∆ιεθνές
Κέντρο Τύπου του Ανατ. Βερολίνου στις
18:00. Εκεί λοιπόν ο Σαµπόφσκι διαβάζει τις
σηµειώσεις τις οποίες είχε πάρει από τον
Κρέντς και τις οποίες δεν είχε προλάβει να
µελετήσει. Προς το τέλος όµως της
συνέντευξής του αναφέρεται σε ένα
καινούργιο πακέτο ταξιδιωτικών µέτρων το
οποίο όµως είναι υπό επεξεργασία, καθώς
υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από κάποια
Υπουργεία.
Εµφανώς αναστατωµένος και ψάχνοντας τα
χαρτιά του, ανακοινώνει στον τύπο το πακέτο
των νέων ταξιδιωτικών µέτρων για τα οποία
πριν λίγο είχε αναφέρει πως υπήρχαν
αντιρρήσεις.
΄Ενας Ιταλός δηµοσιογράφος φανερά
αναστατωµένος και µπερδεµένος ρώτησε να
µάθει από πότε θα ισχύσουν αυτά τα µέτρα
και ο Σαµπόφσκι εµφανώς µπερδεµένος και
ο ίδιος, προσπαθώντας να διαβάσει από τα
χαρτιά του, απάντησε «αµέσως, χωρίς
καµµία καθυστέρηση». Αυτό το νέο λοιπόν,
διαδόθηκε γρήγορα µέσω των δυτικών
καναλιών τα οποία διέκοψαν την κανονική
ροή του προγράµµατός τους ώστε να
µεταδώσουν ζωντανά το νέο.
Αµέσως χιλιάδες Ανατολικοβερολινέζοι
ξεχύνονται στους δρόµους και κατευθύνονται
προς τα συνοριοφυλάκια και τους µη
πληροφορηµένους συνοριοφύλακες.

Παράλληλα µε την άρνηση των
αστυνοµικών να ανοίξουν τα σύνορα, το
πλήθος αυξανόταν. Σε εκείνη τη δύσκολη

στιγµή όµως που οι αστυνοµικοί απειλούσαν
µε αιµατοκύλισµα, επικράτησε η λογική και
έτσι τα σύνορα άνοιξαν, µε την αρχή να κάνει
το φυλάκιο της Μπόρνχόλµερ Στράσε στις
23:00 και να ακολουθήσουν µετά και τα
υπόλοιπα φυλάκια.

Μόλις κατάλαβαν τα ανώτερα στελέχη τι
είχε γίνει ήταν πια αργά για να αντιστρέψουν
την κατάσταση. Με τη χρήση βίας
προσπάθησαν να επανορθώσουν το λάθος,
αλλά τελικά επικράτησε η σύνεση και η
αποδοχή των τετελεσµένων γεγονότων.

Αυτή λοιπόν ήταν συνοπτικά η ιστορία του
τείχους του Βερολίνου ή αλλιώς του τείχους
της «ντροπής» όπως πολλοί το
αποκαλούσαν, µια ιστορία η οποία σφράγισε
τον ψυχρό πόλεµο αλλά και του 20ου αιώνα
δίνοντας έτσι πολύτιµα µαθήµατα στις γενιές
του επόµενου αιώνα.

Κλείνοντας το αφιέρωµά µου, θα ήθελα να
ευχηθώ να πάψουν να υπάρχουν
διαχωριστικά µεταξύ των λαών όπως το τείχος
του Βερολίνου. ∆υστυχώς όµως ακούµε
διαρκώς για νέες απειλές πολέµου σε πολλά
µέρη της γης, µε νέα «τείχη» να υψώνονται
ανάµεσα σε λαούς µε διαφορετική θρησκεία ή
πολιτισµό, όπως για παράδειγµα στην Κύπρο
και στην Παλαιστίνη.

Συνεχώς όµως, ακόµα και στην
καθηµερινότητά µου βλέπω να υψώνονται
τείχη µεταξύ συνανθρώπων µου είτε στο
σχολείο, είτε στην κοινωνία γενικότερα.
Πιστεύω κάποια στιγµή τα διαχωριστικά τα
οποία επεκτείνονται συνεχώς, κάποια
στιγµή να πέσουν και όπου
γκρεµίζονται τείχη να χτίζονται
γέφυρες αλληλεγγύης ανάµεσα
στους λαούς γιατί όπως έλεγε
και ο παππούς µου
“είµαστε όλοι
παιδιά του ίδιου

Θεού”.

Μια ηλικιωµένη γυναίκα, µετά από τρεις ώρες αναµο-
νής, γνέφει από το δυτικό τοµέα σε γνωστούς της,
που βρίσκονται στον ανατολικό τοµέα (1961)

Ανατολικογερµανοί οικοδόµοι δουλεύουν στο χτίσιµο
του τείχους (20 Νοεµβρίου 1961)

Το µνηµείο των 239 νεκρών του Τείχους στο
Βερολίνο

Το πρώτο κοµµάτι του τείχους αφαιρείται...

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Berliner Mauer
Σηµαντικά Ιστορικά Γεγονότα και Σχετικές Πληροφορίες Γιάννης Λώλης



Παραπάτησα κι έπεσα κατάχαµα µε τα χέρια µπροστά να οµαλύνουν την
πτώση, σαν απλωµένα κλαδιά ενός δέντρου κάποτε περήφανου που ψάχνουν
για φως ως το τελευταίο φύλλο από το φως της ελπίδας. Ελπίδα; Τι σηµαίνει ελ-
πίδα;
Η ελπίδα για µένα ανήκει στο παρελθόν, πέθανε και θάφτηκε µαζί µε τον εαυτό
µου. Σωριασµένος στο βρώµικο στενοσόκακο µε την δυσωδία θανάτου να πλα-
νιέται στον αέρα, κλείνω τα φλογισµένα µου βλέφαρα σε µια ύστατη προσπάθεια
να κρατήσω µακριά τις αναµνήσεις! Μα αυτές επίµονα ξεπηδούν µπροστά στα
µάτια µου και άθελα µου η νοσταλγία µε κατα-
πνίγει.
Η δόση φαίνεται ήταν µεγαλύτερη και τώρα
βουλιάζω στον κόσµο των παραισθήσεων.
Σκηνές της ζωής µου πριν τα ναρκωτικά, τότε
που τα νιάτα και η δύναµη κατέκλυζαν το κορµί
µου και είχα οικογένεια και φίλους που µε αγα-
πούσαν. Και βυθίζοµαι παραπέρα στο παρελ-
θόν, ένα παρελθόν που έχει πεθάνει. Τα χέρια
µου τρέµουν ανεξέλεγκτα, απόρροια της ηρωί-
νης, κι εγώ σέρνοµαι µε κόπο στον κοντινό-
τερο τοίχο να ακουµπήσω το κατεστραµµένο
από τις καταχρήσεις κορµί µου. Τρέµω και τα
µάτια µου γυρίζουν στις κόγχες, µια σιωπηλή
κραυγή τρόµου να ξεφεύγει από τα στεγνά, ξε-
ραµένα χείλη µου. Προσπαθώ να διώξω τον
κόµπο που πνίγει τον λαιµό µου και να αφεθώ
ήρεµα στο υπέρτατο κενό των ναρκωτικών,
του κόσµου µου, µα δάκρυα κυλούν στο απο-
στεωµένο πρόσωπο.Άθελα µου θυµήθηκα
ποιος ήµουν, έφερα στο νου µου εικόνες ενός
ανθρώπου που δεν υπάρχει πια, που έχει µε-
τατραπεί σ’ ένα κορµί χωρίς όνοµα, ρηµαγ-
µένο, πεσµένο στην άκρη ενός σκοτεινού
σοκακιού της πόλης. Η δόση ήταν µεγαλύτερη
και πλέον τρέµω ολόκληρος, οι σπασµοί µε κα-
θηλώνουν• δεν µπορώ ούτε να φωνάξω για
βοήθεια. Μα γιατί άραγε θα ’πρεπε να φωνάξω; τι περίεργη διάθεση αυτή για
επιβίωση, για ζωή. Μήπως αυτός δεν είναι ο δρόµος που ο ίδιος διάλεξα, γιατί
τώρα να θέλω να γυρίσω πίσω, γιατί να νοσταλγώ το παρελθόν και να αντιστέ-
κοµαι σθεναρά, πεισµατικά σχεδόν στον σίγουρο πια θάνατό µου; Τρέµω και το
στόµα αφρίζει• µα ταυτόχρονα µια παράλογη ελπίδα κατακλύζει το κορµί µου.
∆ιακρίνω στην άκρη της µαύρης τρύπας του πόνου, του καθηµερινού, ανέλπιδου
σκότους ένα ανεπαίσθητο φως. Στο βάθος ακούγονται φωνές ξεχασµένες, γέλια

γάργαρα και ευχάριστα αγαπηµένων προσώπων, ζωές που λάµπουν από φιλο-
δοξίες και όνειρα µακριά απ’ το µαύρο της δικής µου ύπαρξης. Τρέµω, µα
απλώνω τα κατάλευκα, σκελετωµένα σαν αράχνες χέρια µου σε µια προσπάθεια
να τους φτάσω, να τους αγγίξω, να χαθώ στην πολυπόθητη ευτυχία και ζεστασιά
τους. Μα ο πόνος πληµµυρίζει το κορµί µου, το τρέµουλο αυξάνεται, το σώµα µου,
ήδη ίδιο µε πτώµα, χτυπιέται αλύπητα στον τοίχο, η ίδια µου η ύπαρξη γίνεται
πόνος. Ένα σφίξιµο στο στήθος προοικονοµεί το σίγουρο υποχθόνιο τέλος µου. Ο
θάνατος παραµονεύει, στέκει και µου γνέφει ανυπόµονα. Και οι αναµνήσεις χάνον-

ται πάλι στο σκοτάδι, οι στάχτες
του παρελθόντος πνίγονται µέσα
στη ζοφερότητα του παρόντος και
την ανυπαρξία του µέλλοντος.
Τρέµω, τρέµω και πάλι τρέµω!Αι-
σθάνοµαι την ψυχή να εγκαταλεί-
πει το κορµί µου και παρ’ ολ’ αυτά
θέλω να ζήσω. Μετά από πολλά
χρόνια θέλω πραγµατικά να
ζήσω, να κυνηγήσω τα παρατη-
µένα µου όνειρα, να αισθανθώ τη
δύναµη του νεανικού µου κορ-
µιού να πηγάζει από βαθιά µέσα
µου. Κλαίω ,ναι κλαίω ενώπί-
στευα ότι τα µάτια µου είχαν στε-
ρέψει από δάκρυα καιρό πριν και
τα χέρια µου απλώνονται µπρο-
στά σε µια προσπάθεια να αγκα-
λιάσω το σύµπαν, να πιαστώ
από κάπου για να µη φύγω απ’
αυτό, να γίνω ξανά µέρος του, να
ζήσω. Τρέµω και ο πόνος είναι
τροµερός µα µπορώ πλέον να
τον απαλύνω, να τον ελέγξω.
Ένα χαµόγελο ελπίδας χαρά-
ζεται στο πρόσωπό µου και
οι µύες του, ξεσυνηθισµένοι

και αχρησιµοποίητοι το καλωσορίζουν µε απέραντη ευχαρίστηση. Ση-
κώνω τα δακρυσµένα µου µάτια ψηλά στον ουρανό και κοιτάω τα αστέ-
ρια. Τι όµορφη νύχτα! Το τρέµουλο επιτέλους σταµατά κι εγώ συνεχίζω να
χαµογελάω. Η σύριγγα, όργανο θανάτου µένει ξεχασµένη σε µια άκρη του
δρόµου όπου και θα παραµείνει για πάντα πια. Το υπόσχοµαι στον εαυτό
του παρελθόντος µου, του το χρωστάω! Όχι, δεν θα πεθάνω σήµερα, ψι-
θυρίζω στ΄ αστέρια, και χαµογελάω.!

ΓΛΥΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ

Ζωγραφική: ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ

Ο Ι Μ Α Θ Η Τ Ε Σ Μ Α Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Ν

Κυριακή βράδυ έξω από το θέατρο
Ζίνα. Σήµερα θα είχα την ευκαιρία να
παρακολουθήσω το αριστούργηµα
του Άρθουρ Μίλλερ “Ο Θάνατος του
εµποράκου”tο κορυφαίο έργο τουΆρ-

θουρ Μίλλερ για την φτώχεια και την ατοµική εξαθλίωση.
Όταν µπαίνεις στο θέατρο αµέσως το βλέµµα του θεατή έλκεται από την σειρά µε
τις αποσκευές, παραταγµένες η µια δίπλα στην άλλη που χρησίµευαν σαν αυλαία

που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Κατά την άποψη µου σηµατοδοτεί
τον εµποράκο που ταξιδεύει µια ζωή µε µια βαλίτσα στο χέρι και
προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του!
Η παράσταση αρχίζει ο Θύµιος Καρακατσάνης εµφανίζεται στην
σκηνή ο ίδιος παίζει τον κοΓοίλλυΛόµαν τον εµποράκο που καµα-
ρώνει για τις ικανότητες του και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την
αλήθεια! Στην συνέχεια εµφανίζονται οι δυο γιοί του ο Μπιφ και ο
Καρλ στους οποίους ο γέροΛορµαν στηρίζει όλες τις ελπίδες του
σε αντίθεση οι γιοί του είναι τεµπέληδες και µικροκλέφτες. Ωστόσο

οΛόµαν δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το πραγµατικό πρόβληµα κι έτσι διαρκώς το
µεταθέτει. Επίσης πιστεύει ότι αν σταµατήσει τα ταξίδια στην επαρχία και δουλέψει
µονό στην πόλη θα βρει την παλιά του φόρµα κάτι το οποίο δεν πραγµατοποι-
ήθηκε ποτέ! Παράλληλα βλέπουµε την ανικανότητα των δυο γιων του να βρουν
δουλειά καθώς και την δόλια µάνα που προσπαθεί να βοηθήσει το σπίτι µε την ψυ-
χραιµία της και τον ακέραιο χαρακτήρα της. ΜετάαπόπολλέςδυσκολίεςοΓουλλυ
Λόµανοεµποράκοςζειτηντελευταίατουηµέρατηςζωήςτου. Χωρίς δουλειά χωρίς όνειρα

και µε τον τρόµο ότι θα φαίνεται αποτυχηµένος στα µατιά των
άλλων παίρνει την απόφαση να δώσει τέλος στην ζωή
του παρόλο που πλέον είναι ελεύθερος και χωρίς χρέη!
“Ο Θάνατος του Εµποράκου” είναι ένα διαχρονικό-οικογενει-
ακό έργο βασισµένο σε αληθινά γεγονότα και εξετάζει το
µύθο το Αµερικάνικου ονείρου που στις µέρες µας έχει εξα-
πλωθεί σε όλο τον κόσµο!
Σας προτείνω να αφιερώσετε ένα Κυριακάτικο βράδυ για να
παρακολουθήσετε το έργο και είµαι σίγουρος ότι θα βγείτε
αποζηµιωµένοι.

Mια βδοµάδα ,πριν αρχί-
σουν τα σχολεία (*) διά-
βασα ένα εξαιρετικό βιβλίο
του Irvin D.Yalom,το «Όταν
έκλαψε ο Νίτσε», που ανα-
φερόταν όπως διαφαίνεται από τον τίτλο
στον γερµανό φιλόσοφο. Κύριο θέµα του,
ήταν η εύρεση ενός πετυχηµένου τρόπου
για να θεραπευτεί ο Νίτσε, από την κατά-
θλιψη που τον κυρίεψε, έπειτα από τον
χωρισµό του µε τη Λού Σαλοµέ.

Όµως το γεγονός που προσθέτει την πινελιά πρωτο-
τυπίας στην υπόθεση, είναι ότι ο φιλόσοφος, αρνού-
ταν πεισµατικά να δεχτεί οποιοδήποτε είδος
βοηθείας κι έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχοθε-
ραπεία, χωρίς να καταλάβει ότι είναι ο ασθε-
νής! Η πλοκή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα,
αφού απεικονίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις,
µαζί µε όλες τις συναισθηµατικές διακυµάν-
σεις που τις απαρτίζουν: Ανασφάλεια, έλλειψη
εµπιστοσύνης, αποδοχή, λύπη και χαρά!
Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί, διότι
µυεί σε ένα βαθµό τον αναγνώστη στο έργο του Γερ-
µανού φιλόσοφου κι επιπλέον του παρέχει ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για την γέννηση των
επιστηµών της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής καθώς
και της ψυχοθεραπείας! ∆εν είναι τυχαίο που κέρδισε
το βραβείο καλύτερου µυθιστορήµατος το 1992!!!

H Ζωή Κωνσταντίνου προτείνει Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου προτείνει
Irvin D.Yalom

Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Μετάφραση:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΝΟΥ
‘Εκδοση “ΑΓΡΑ”, 2001

Arthur Miller
Ο Θάνατος του εµποράκου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ιορδανίδης
Πρωταγωνιστεί: Θύµιος Καρακατσάνης
Θέατρο Ζίνα

(*)H Ζωή Κωνσταντίνου έστειλλε το κείµενο αυτό στην ΠΕΣΣ...ΤΑτον Σεπτέµ-
βριο του 2008.∆εν δηµοσιεύθηκε γιατί το σχολικό έτος 2008-2009 η ΠΕΣΣ...ΤΑ
ανέστειλλε την έκδοση της


