




':%;ώς θα εί\'αι ο κόσμοςστιςαρ 
lι; του 210\1 αιώνα;'" αναρω 
τιόντουσαν πολλοί άνθρωποι 

κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαε
τιών. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι οι αλλα
γιςστη ζωή τουςθα ήτανpιζι~ Παρόλα αυ
τά, λίγοι μπορούσαν να πρoβλtψoυν ότι η 
κρίσιμη δεκαετία του '80 6α κατέληγε στην 
κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, Και α 
κόμα λιγότεροι μπορούσαν να φανταστούν 
ότι το Τείχος του Βφολίνου, το σύμβολο το\l 
ψυχρού πολέμου, θα έπαυεμέσα σε λίγες μο
\'άχα ώρες να χωρίζει το Ανατολικό από το 
Δυτικό Βφολίνο. Ολοι έμειναν έκπληκτοι ό
ταν, στις 9 Νοψβρίου του 1989, άνοιξαν οι 
πύλες των συνοριακών σταθμών και η λαο 
l(ι>!Χτική ΔrμOKΙX:αία της Γερμανίαςεπέτρεψε 
στους πολίτες της να περάσουν τα σύνορα 

• 1·2.Πύλη του ΒραδεμβούΡΥου (θέα οπό 
το Δυτικό Βερολίνο) . Νοέμβριος 1989·1999. 
3·4.Μνημε(ο στο Δυπκό Βερολίνο γιο εκεί
νους που σκοτώθηκαν θέλοντας να περά
σουν το Τείχος από τα Ανατολικό στο Δυτικό 



προς το Δυτικό Βφολίνο. Στ ις 3 Οκτωβρίου 
1990 έytvΕ η επανtνωση της Γερμανίας και 
στις 20 Ιουνίου Ι99Ι αποφασίστηκε από το 
ΎfWανΙKό κοινοβούλιο να ξαναγίνει το Βε
ρολίνο πρωτεύουσα της qtοσπΟνδια κής Δη _ 
μOΙCΡΑτίας της Γερμανίας. Η μεταπολεμική 
περίοδος τελειώνει οριστικά το 1994 όταν α
ποχωρούν και οι τελευταίοι στρατιώτες των 
σψμαχικών δυνάμεων από την πόλη. Στις 19 
Απριλίου του 1999 συσκέπτεται για πρώτη 
φορά η Ί'PfJανική βουλή στις ανακαινισμέ
νες και ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστά
σεις της στο παλιό κοινοβούλιο του Βφολί
νου. 

Η οικονομία του -Υερμ.ανΙΚΌύ κράτους έ
χει ξεπεράσει της δυνατότητες τη<; Κάθε:ιρό
vo ξοδεύονται πφίπου 100 δισεκατομμύρια 
δολάρια για την ανάπτυξη του ανατολΙΚΌύ 

Βερολίνο. Μέχρι τα τtλη του 1989 οι σταυ
ροί βρΙσκovταν μπροστά από το Τείχος 
πίσω από το κοινοβούλιο. Αργότερα ξανα
φπάχτηκαν και μεταφέρθηκαν λοξά απένο
ΥΠ (φωτό 4). 



• I.Νοέμβρlος 1989. Το Τείχος έχει 
ανοίξει σε μερικά σημεία κοι η διά

βαση για τους Ανατολικογερμανούς 
και ΔυπΚΟΥερμανούς σης αντίθετες 
πλευρές ε{ναl πια ελεύθερη . 

2. ΑνστολlΚΟΥερμανός φύλακας 
των συνόρων. Με το άνοιγμα των 

συνόρων, άλλαξε μέσα σε μία νύχτα 
η ζωή και των ανθρώπων εκείνων, 

που επί χρόνια είχαν το μότια τους 
δεKστiσσερα και σκότωναν όποιον 

επιχειρούσε να το σκάσει από το 
Ανατολικό στο Δυπκό Βερολίνο. 

3·4.Νοέμβρlος 1989. Με το πσυ 
άνοιξαν το σύνορα πολλοί άνθρω

ποι άρχισαν να αποσπούν κομμάτια 
του Τείχους ως ενθύμιο . 

τμήματος της χώρας μεγάλο μlpας του οποί
ου υπΙστη μεγάλες περιβαλλοντικlς κατα 
στραφlς από χψικά απόβλητα Κ.ά κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολήιου. Οι επιδοτή 
σεις των ανέργων (φτάνουν τα τέσσερα Εκα
τoμμύρια άτομα), τα βοηθψατα που δίνονται 
και οι συντάξεις που πλrρώνOνται έχουν δη
μιουργήσει Ινα τεράστιο εθνικό χρioς Τα 
κοινωνικά πρoβλήlατα έχουν δtoγκωθεLο Ε
σωτερικός ρατσισμός αυξήθηκε, τα παλιά ι
διoκτησιαKά καθεστώτα στην πρώην Ανατο
λική Γερμανία δεν /χουν ακόμα ξεκαθαρι
στεί. Η δυσαρέσκεια του κόσμου έχει αυξη
θεί απρόσμενα. Οι Δυτικογερμανοί δεν είναι 
διατεθειμΙνοι να κάνουν άλλες θυσίες πλη 
ρώνοντας υψηλούς φόρους ενώ οι Ανατολι 
κογερμανοί αισθάνονται ακόμα ότι μειονε
κτούν απέναντι στους ομόεθνούς τους. 

Θυμάμαι τα εξοργισμένα λόγια της 
Ίνγριντ. μίας φίλης μου που ζει στη Χαϊδελ
βέργη:" Από τη μία χαιρόμαστε ότι οι συνάν
θρωποί μας ξέφυγαν από το σύστη.ια που 
τους επιβλήθηκε, ενώ από την άλλη νιώθου
με αδΙκτΥ.ιένοι Η Ανατολική Γερμανία έμοια
ζε με τις υποανάπτυκτες χώρες της ΑφΡικής 
Ξαφνικά,από τημία μlpα στην άλλη. οι πολί
τες της ζητούν να φτάσουν στο δικό μας επί 
πεδo. Αυτό δε γίνεται Η κυβέρνησή μας πljJε 
αποφάσεις υπέρ τους Για παράδειγμα αύξη
σε τους μισθούς όσων δούλευαν στην πρώην 
Ανατολική Γερμανία. Ενώ το μέσο εισόδημα 
έφτανετο Ι 991 μόλις το 46%του δnωύμας,α
νιβηκε το ]999 στο 74%. Ως πότε θα βοηθάμε 
όμως ιην ασθενή ανατολική πλευρά μας" 

Συχνά μου έρχονται στο μυαλό εικόνες 
από το ταξίδι που έκανα το Ι 979 στην Ανατο
λική Γερμανία. 

Θυμ(φαι πολύ έντονα μία σκηνή στα σύ 
νορα Δυτικού - Ανατολικού Βερολίνου:έπρεπε 
να περάσω τον έλεγχο διαβατrρίων που έκα
νε η ανατολικογερμανική πλευρά. Στεκόμουν 
σε ένα μικρό δωμάτιο, περ ιτριγυρισμΙνη από 
καθρέφτες και μπροστά μου καθόταν μία α
γiλαστη υπάλληλ\>ς με ξανθό κότσο και 
σκούρα στολή Κοίταζε εναλλάξ το διαβατή
ριο μου, το πρόσωπό μου και μετά περιεργα
ζόταν το σώμα μου μέσα από τους καθρέφτες 
Ξαφνικά φώναξε εξαγριωμένη έναν φΡαυρό. 
Εκείνος άρπαξε το σακίδιο μου και άρχισε 
να ξεκολλάει με μανία τα αυτοκόλλητα που 
είχα κολλήσει επάνω. Ήταν νεαρός και είχε 
μία εντυπωσιακή ίσια χωρίστρα και ένα κα
τακόκκινο πρόσωπο. Όταν τελείωσε με άφη
σε να φύγω. Πολύ αργότερα κατάλαβα τι συ 
νιβll Μεταξύ άλλων είχα κολλήσει πάνω στο 
σακίδιο μου και ένα αυτοκόλλητο των τσι
γάρων West με το λογότυπο: 'iest the West, ίι' 
s the Besι". 

ΤΟ Νοψβριο του 1989 τα πράγματα είχαν 
αλλάξει Μπορούσα πλέον να περάσω ανε
νόχλητη από το_ένα μlpας της πόλης στο άλλο. 
Αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό είνα ι η έ-



παρση του κόσμου που βρίσκονταν στο Βε
ρολίνο. Οι πόρτες της ελευθερίας είχαν ανοί
ξει ξαφνικά Οι άνθρωπσι πσυ τόσο. βίαια εί
χα ν αποκοπεί από το δυτικό τους περιβάλλον 
για 28 σλόκλφα χρόνια, μπορούσαν ξανά να 
μετακινηθούν ελεύθερα. 

Τέλη τσυ 1999ξαναβρέθηκα στο. Βερολίνο, 
την καινούρια πρωτεύουσα της Γερμανίας. 
Έφτασα βράδυ με το τρένο από το Μόναχο 
στο σταθμό του Ζωολογικού Κήπου. Ακο
λσυθώντας τις οδηγίες της φίλης μσυ Χσυά
να, σταμάτησα ένα ταξί λέ"ιοντας ότι θα κά
νω "'κοντ ινή διαδρομή"', η οποία έχει την εν ι 
αία τιμή των πέντε γερμανικών μάρκων. Για 
να με μεταφέρει κάποιο ταξί αναγκάστηκα 
να απομακρυνθώ από την περιοχή του σταθ
μσύ. Ο ηλικιωμένος οδηγός πσυ τελικά με πή 
γε στσν προορισμό μσυ ήταν πσλύ εξαγρ ιωμέ
νoς με το καινούριο αυτό μέτρο. λρχισε να 
παραπονιέται δυνατά: "Παλιότερα πηγαίνα. 
με τσυς πελάτες από τη μία άκρη της πόλης 
στην άλλη και πλrpώνανε καλά Τώρα που η 
πόλη μεγάλωσε σ ι διαδρομές ολσένα και μι
κραίνσυν. Αυτή η Ένωσημαςέκανε τη ζωήά
νω κάτω. Πώς να επιβιώσουμε όταν κανείς 
δεν έχει πια χρfματα;'" 

Τα ιστορ ικά γεγονότα σχετικά με τον χω
ρισμό της πόλης είναι γνωστά Μετά από τη 
λήξη του 8' παΥκοομίου πολέμου το Βφολίνο 
διαιρέθηκε σε τtσσερις τομείς τον βρετανικό, 
τον γαλλικό, τον αμφικάνικο (δΟΟη) και τον 
σοβιετικό (ανατoλή~ Τα οδοφράγματα που 
χώριζαν τον ανατολικό από τον δυτικό τομέα 
ήταν αρχικά πρόχειρα και η διακίνηση από 
το. ένα μέρος της πόλης στο. άλλο. ήταν ελεύ
θεΡΤΙ Στις 13 Αυγσύστσυ 1%1 η πόλη κόπηκε 
στη μέση. Η κεντρική επιτροπή του Κομμου
νιστικού Κόμματοςαποφάσισε να χτίσει ένα 
"αντιφασιστικό φράγμα" που δεν θα επέτρε
πε σε κανέναν να φύγει από τον ανατολικό 
τομέα ή να μπει στον τομέα αυτόν χωρίς ειδι
κή άδεια. Όποιος επιχειρούσε να δραπετεύ
σει $αζε σε κίνδυνο. την ζωή τσυ. Το. τεχνητό 
αυτό τερατoύpγrμα αποτελούνταν αρχικά 
από έναν πέτρ ινο τοίχο. Μεγάλο μέρος του 
προϋπολσγισμσύ της Ανατσλικής Γερμανίας 
πήγαινε στη συνττ'Ρηση και τελειοποίηση 
των μεθόδων φύλαξης των συνόρων. Την τε
λευταία μορφή των συνοριακών γραμμών 
που πφνοΟΟαν μέσα από την πόλη την απο
τελσύσαν δύο παράλληλες μάντρες από 
πλάκες μπετόν ύψσυς 4,2 μέτρων μεταξύ των 
οποίων βρίσκονταν μία λωρίδα γης 15 μέ
τρων, η λεγόμενη "νε<ρή ζώνη" ή αλλιώς "η 

γη του κανενός". Το τείχος αυτό είχε μήκος 43 
;o.t. Πολλά σrμεία ήταν ναρκoθετrμένα, ενώ 
άλλα φυλάσσονταν από συνopιακoUς φρου
ρούς, που κάθονταν σε υπερυψωμένα φυλά 
κια τα οποία είχαν από πίσω τους ηλεκτρω
φόρα συρματοπλέ'Υματα. 

Η απόδραση ήταν σχεδόν αδύναττι Οι ε
ντoλtς που είχαν οι φρουροί ήταν σαφείς 





"κάθε ύποπτος που επιχειρούσε να διαφύγει • ~~1Ψ:_:: ./ 
πρέπει να πυροβοληθεί" Περίπου 5000 άν - .J.L.-.
θρωποι κατάφεραν να ιτφάσουν τα σύνορα. 
συχνά με πολύ περιπεΤΕιώδη τρόπο. ΥπολΟΥί
ζεται ότι έχασαν τη ζωή τους στα εσωτερικά 
σύνορα της Γερμανίας 938 άνθρωποι, εκ των 
οποίων οι 239 στο ανατολικό Βε:ρολίνο. Πάνω 
από 6OO.CΚXI άνθιχοπο\ καταδικάστηκαν Ε· 
πειδή προσπάθησαν να δραπετεύσουν ή 
προετοίμαζαν την φυγή τouς. Επίσης πιά
στηκαν πάνω από goo άτομα από 30 διαφο
ρετικtς χώρες του κόσμου με την ιcατηγoρία 
ότι βοήθησαν πολίτες της Λαοκρατικής Δη
μοιφατίας της Γερμανίας στην προσπάθειά 
τους να δραπετεύσουν. 

Αλλά και στο ΔυΤΙΙCό Βφολίνο η χ:ατά
σταση ήταν ιδιαίτερη Ο κόσμος ζούσε αρκε
τά απομονωμένος στο δι ιcό του μιιcρό νησί. Η 
συνοριακή γραμμή 155 χιλιομέτρων που δη
μιουργήθηκε γύρω από τον δυτικό τομro της 
πόλης ανάγκαζε τους ΔυΤΙKoiJερoλινtζoυς 
που ήθελαν να φτάσουν οδικώς στην Q.ιO
σπoνδια~ Δψοφατία της Γερμανίας να 
διασχίσουν την AναΤOλι.cή Γερμανiα σεειδι
κά διαμορφωμένους αυτοκινητόδρομους και 
να εκτεθούν σε πολλούς ελtγχOυς. 

Σφερα είναι δΟΟκολο να φανταστεί κα
νείς πώς ήταν το Βερολίνο κατά τη διάρκεια 
του Ψυ'XPQύ Πολψου. Αμέσως μετά από την 
Ένωση κατεδαφίστηκαν και απομακρύνθη 
καν σχεδόν όλα όσα θα μποροΟΟαν να θψί
σουν το μαύρο παρελθόν. Επίσης διαμορφώ
θηκαν εκ νιου OλόKλrρα οικοδομικά τετρά
γωνα, ιδίως στον ανατολικό τομέα. Το κέντρο 
της ενωμένης πάλης μεταφtρθηκε ξανά στο 
παλιό κέντρο του Βερολίνου, κοντά στην 
πλατεία του Αλεξάνδρου (πρώην ανατολικός 
τομαις). Απόαρκετούςφίλουςμου στο πρώην 
δυτικό Βφολίνο άKOUΣα ότι η πόλη έχασε 
την παλιά φιλική της αηιύσφαιρα. Ολόκλη
ρες γειτονιές έγιναν αγνώριστες παντού άρ
χισαν να ξεφυτρώνουν τεράστιες οικοδομές 
και -γυάλινοι κολοσσοί Το πρώην Ύl\Pίζo α-

• 1.Το 1989 πλανόδιοι πωλητές άρχισαν να 
πουλάνε κομμάTlα του ΤεΙχους στους τουρί
στες και να κάνουν χρυσές δουλειές. Τα κομ
ματάκια ΣUνεXίζOνται να πουλιούνται και 
σήμερα μαζί με άλλα αουβενίρ που θυμίζουν 
την τtως κατάσταση της πόλης . Η Τιμή έχει 
βέβαια ανέβει αισθητά και η αυθεντικότητα 
των ζωγραφιών πάνω στα κομμάτια είναι 
λογικό να αμφlσβητεΠαι. 2·3.1989199 Το 
τέως Ανατολικό Βερολίνο καλωσόριζε τους 
επισκέmες του με κατατοπιστικές πινοκίδες 
και χάρτες που βρίσκονταν στα κεντρικά 
σημεία της πόλης και απεικόνιζαν μονάχα την 
ονατολlκή πλευρά (φωτό 2). Σήμερα μπορεί 
να δει κανείς σε αvτiστOIXOυς χάρτες και ης 

δύο πλευρές του Βερολίνου . Πολύ ΣUXΝό φοί
νονταl τα παλιά σύνορο και τα σημεία στο 

οποία βρΙσκονταν το Τείχος (φωτό 3) . 
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νατολlκό Βφολίνο έχει Υφίσει διαφη.ιισtlKά 
πανό, πολλά κτίρια έχουν αναιcαινιστεί και 
άλλα έχουν δώσει την θέση τους σε συγκρο· 
τψατα πολυεθνικών εταιριών. 

Στην προσπάθειά μου να φωτογραφήσω 
τα ελάχιστα απομεινάρια του Τείχους πήγα 
στην οδό Μπέρναουφ. Όταν χωρίστηκε η πό
λη, ΟΙ κάτοικοι των σπιτιών της ανατολικής 
πλευράς του δρόμου βρέθηκαν υπό την κυ
ριαρχία τηςΣοβιετικήςΈνωσηςενώο\ γείτο
νες και συγγενείς τους παρέμειναν πολίτες 
της δύσης. Τα περισσότερα σπίτια που βρί
σKoνταν πάνω στη συνοριακή γραμμή γιφε
μίστηκαν. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που 
το ΤείχοςπερνοΟΟεακόμα και μέσα από τα ί
δια τα Jo.."1ίΡια Όσα παράθυρα σπιτιών έβλε
παν προς τη δύση έπρεπε να φραχτούν. Χα
ρακτφιστιΚ"ή είναι σή.!ερα. Η "γη του κανΕ
νός", η πλατιά λωρίδα γης που βρίσκονταν 
ανόμεσα στα δύο παράλληλα τείχη δεν έχει 
οικοδομηθεί ακόμα: δεν είναι ακόμα παντού 
εξακριβωμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

• 1·2.Η γνωστή πλατεία ταυ Αλεξάνδρου 
(Alexanderplatz) στο τέως Ανατολικό 
Βερολίνα έχει αλλάξει αρκετά , αν και τα 
περισσότερα κτήρια έχουν παραμείνει ίδια . 
Τα πολυκατάστημα 'Centrum' για παράδειγ· 
μα άλλαξε χέρια και ανήκει πια στη γνωστή 



Κοντά στην πλατεία του nότσνταμ συ 
νάντησα μία πολύ φιλική παρέα φΥατών σε 
ένα από τα πολλά φγοτάξια της πφιοχής. 
nιάσαμε τη συζήτησ,l Ήταν όλοι τους Γερ 
μανοί. Ο Φράνκ μου διηγήθηκε ότι μετακόμι
σε το Ι 980 από τη lJjJψη στο Δυτικό Βφολίνο 
για να ξεφύγει από το αOOΤrpό γερμανικό 
κατεστψένο, Η πόλη χαιxxιcτrριζόταν από 
αυτόνομους φιλελεύθερους ανθρώπους που 
πολιτικά στρέφονταν κυρίως προς τα αριστε
ι>ά- Με λύπηα\'!1φέρθηκεστη σrμερινή κατά 
σταση: "'Τολμάω να πω ότι η πόλη ανήt-:ει 
πλιον στους δεξιούς Γύρω από το Βφολίνο 
έχει δrμιouργηθεί μία "καφετιά" ζών,l Όσοι 
νέοι δεν συμμφίζονται τις εξτρεμ ιστικές α · 
πόψεις κατά των ξένων κτλ γρήγορα έρχο
νται αντιμέτωποι με διάφορες ρατσιστικές 
οργανώσεις. ΤΟ 17% των Ανατολικογερμανών 
τείνουν προς αιφοδεξιές κοσμοθεωρία;" 

Κατά τον Κλάους. ο οποίος κατάγεται α 
πό τη Δρέσδη, δεν είναι δυνατόν να ευχαρι· 
στηθείς την ελευθερία της δύσης και να <πι -

δυnKoyερμανΙKή αλυσίδα "Kaufhof ", 
3·4.Το αξιοθέατο στην πλατεία του Αλεξάν
δρου (Alexanderplatz) που δείχνει τις ώρες 
των διαφόρων χωρών του κόσμου δεν έχει 
αλλάξει όψη, Έχουν αλλάξει όμως τα ονόμα
τα των χωρών που παρουσιάζονται , 
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• 1.Το εσωτερικό μέρος του τοΙχους ΚΟΙ την 
λεγόμενη "γη του κονενός"' ("Niemansland1 
δεν μπορούσε έως το 1989 νο το προσεΥΥί
σει κονείς άλλος εκτός οπό ης δυνάμεις 
ασφαλείος. 
2.Λεmομέρεlο οπό τη σειρό "Fast Form", 
East Side Gallery 1990, ThJerry ΝοίΓ. Ο ίδιος 
κολλπέχνης είχε δlοκοσμήσεl το 1987 ΚΟΙ 
μέρος του τοίχους στην Watdemarstrasse. 
3-5.ΖωγραφIές καλλπεχνών από όλο τον 

κόσμο στην East Sfde Galtery. 
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βιώσεις στο καπιταλι
στιKό σύστψα όταν δεν 
έχεις καμία οικονομική 
ευχέρεια. Πολλοί πολίτες 
της πρώην Ανατολικής 
Γερμανίας πφανδάνεια 
και στη συνέχεια κατα
χρεώθηκαν. Κατά τη 

γνώμη του το ΊtΎOνός 
αυτό σε συνδυασμό με 
την καλπάζουσα ανφ
γία , τη φτώχια, το φόβο 
για το μέλλον και την 
ξενοφοβία διευκολύνει 
τοος ακροδεξιούς στο 
κυνήγι για νέους οπα -
δούς 

Ο Ντίρκ, Ο πιο μεγά
λος της παρέα, πpόmle
σε τα εξής" Αν τώρα ξα
ναχτίζανε το Τείχος θα 
ι'μουν ο πρώτος που θα 
βοηθούσc Και θα φρό
ντιζα να γινόταν στην 
ανατολική πλευρά ΙΟ 
μέτρα ψηλότερο απ' ότι 
ήταν. Γιατί πριν δέκα 
χρόνια είχαμε όλοι τις 
δουλειές μας. κανείς δεν 
βρισκόταν χωρίς διαμέ
ρισμα στο δρόμο. Εγώ εί
χα ένα μικρό aρτοπω
λείο στην άκρη της πό
λης Μαςφάγανεόμωςοι 
μεγάλοι και ο ανταγω
νισμός από απέναντl.

Η 

Όταν τον ρώτησα πώς τα 
βγάζει πέρα μου απά
ντησε ΗΈχω χάσει την 
περηφάνια μου. Ποτέ δε 
φανταζόμουν ότι θα ε
ξαρτιόμουν από επιδό
ματα ανεργίας και ότι 
θα δυσκολευόμουν να 
πλφώσω το ενοίκιό μου. 
Αυτό που μου έλειπε ή
τανηελευθερία να ταξι
δεύω. Κατά τ' άλλα η 
ζωή μου ήταν μία χαρά 
Τώρα έχουμεαυτή την ε-

• Οι φωτογραφίες του Frank Thie1 με θέμα ης συμμαχικές δυνάμεις μεταξύ των 
οποίων είχε μοιραστεί το Βερολίνο, θυμίζουν την παλιά πραγμOTlκότητα . Ο φωτο
γράφος Frank Thiel γεννήθηκε τα 1966 στην Ανατολική Γερμανία. Το 1985 κατάφερε 
μετά από πολλές προσπάθειες να πάρει άδεια να εγκατασταθεί ατο Δυτικό 
Βερολίνο, όπου σπούδασε φωταγραφία _ Αποφάσισε μετά από το άνοιγμα των συνό

ρων να αποθανατίσει με τον φακό του το μέλη των συμμαχικών δυνάμεων που βρί
σκονταν ακόμα στο ΒερολΙνο . Η κεντρική του ιδέα ήταν να δε~εl τον άνθρωπο σε 
σχέση με την στολή που φοράεΙ. Χρειάστηκαν πάνω από 3 χρόνια για να τελειώσει 
την δουλειά του αυτή , η κύρια δυσκαλία ήταν η προσέγγιση των -Αγγλων, 

Αμερ ικάνων , Γάλλων και Ρώσων στΡOTlωτών και η άδεια που χρειάζονταν για να 
κάνει τα πορτρέτα τους . Σήμερα βρίσκονται φωτογραφίες του αναρτημένες σε 

κεντρικά σημεία του Βερολίνου , όπως στο τέως Check ΡοίηΙ Charlie κα ι στην είσοδο 
ενός κεντρικαύ εμπορικαύ κέντραυ _ 

λευθερία αλλfJ. δεν έ- 11. 

χουμε λεφτά Δουλεύω 

οποίος ζει μόνιμα στο 
Βερολίνο. 'Ή κρίση δεν 
είναι πια τόσο μεγάλη ό
πως πριν δύο τρία χρό
νια. Ζούμε όμως συνε
χώς με την ελπίδα να 
καλυτερέψουν τα πράγ
ματα. Πολλοί συνάδελ
φοί μου είναι άνεργοι Οι 
πιο τυχεροί έχουν βρει 
περιστασιακές δουλειές 
στα ταχυδρομεία, σε 
διάφορες επιχειρήσεις 
στα ταξί ή σε μεταφρα
στιKές υπφεσίες. Κά
ποιοι μάλιστα αναλαμ
βάνoυν πανεπιστψια
κέςέδΡεςΧωΡίς κανονικό 
μισθό. Δεν θέλουν να 
χάσουν τις επαφές τους. 
Κερδίζουν σε ένα εξάμη 
νο περίπου 1.700 Μάρκα. 
Πώς να ζήσεις" 

Υπάρχουν βέβαια 
και οι πιο τυχεpo~ οι ο
ποίοι μπόρεσαν να επω
φεληθούναπότην Ένω
ση. Η Μόνικα Μπούρ
γκερ για παράδειγμα, 
μ πόρεσε με τη βοήθεια ε
πιχορηγήσεων από την 
Ευρωπαiκή Ένωση να 

ανοίξει γκαλερί σε ένα 
πΡοάστιοέξω από το Βε
ρολίνο. Ήταν 28 χρονών 
όταν έπεσε το Τείχος και 
δούλευε ως υπάλληλος 
σε ένα μεγάλο φαρμα
κείο στο Ανατολικό Βε
ρολίνο. Πάντοτε ενδια
φερόταν για την τέχνη, 

αλλfJ.oύτεστα πιοόμορ
φα όνειρά της δε φα ντα -
ζότανότι μίαμtρα.θα εί
χε τη δυνατότητα να α
σχοληθεί επαγγελματι
Kά με το αγαπφένο της 

χόμπι 
Αυτό που παρατή

ρησα κατά τη διαμονή 
μου στο Βερολίνο ήταν 
ότι υφίσταται ακόμα έ

από τα χαράματα έως το βράδυ στην OIKOδo
μή,συνήθωςγια ΙΟΟΟμάρκα το μήνα." 

Δε με εξέπληξε η άποψη του Ντιρκ Θυμά
μαι ότι σεμία δψοσκόπηση που έγινε το Σε
πτf.μβριo του 1999 στη Γερμανία, το 14% των 
Ανατολικογερμανών και το 21JOk των Δυτικο
γερμανών ήταν υπέρ της ανοικοδόμησης του 
Τείχους. 

Ο Μάρτιν αντιθέτως, ο τρίτος και πιο νέος 
της παρέας, χάρηκε που έπεσε το Τείχος. Θα 

ευχόταν μονάχα να συνέβαινε αυτό λίγο aρ
γότερα: Η-Ημουνστο τεχνικό σχολείο όταν μας 
ειδοποίησαν ότι μπορούμε να πάμε σπίτια 
μας. Δυστυχώς πρέπει να πω, ότι δεν ήταν η 
πιο κατάλληλη στιγμή για μένα. Δεν μπόρεσα 
να τελειώσω την εκπαίδευσή μου. 'Εμεινα με
τέωρος και έχω μεγάλη ανασφάλεια για το 
μέλλον μου." 

Για τις δυσκολίες επιβίωσης μου μίλησε 
και ο ΈλληναςακαδlJ1αϊκός Σπύρος Βώκος, ο 

να είδος αντιπάθειας και δυσπιστίας μεταξύ 
των Δυτικών και Ανατολικών. Δεν θα ξεχάσω 
την κουβέντα που έκανα μεμία κυρία, την ο
ποία γνώρισα κατά την ιφοσπάθειά μου να 
αν$ω στον πύργο της τηλεόρασης στο κtντρo 
του πρώην Ανατολικού Βερολίνου. Εκείνη 
δούλευε στις τουαλέτες του κτιρίου. Εντυπω
σιάστηKα από την qιφάνισή της. Ήταν γύρω 
στα 65, λεπτή και καλοντυμένη. Φορούσε ένα 
μαύρο κολλητό παντελόνι και κάτω από την 



ροζ ποδιά της πρόβαλλαν το ντεκολτέ και τα 
μανίκια ενός κατάλευκου μεταξωΤΟύ δαντε
λωτού πουκαμίσου. Τα άσπρα της μαλλιά ή
ταν αριστοκρατικά χτενισμένα προς τα πίσω. 
Μου διηγήθηκε ότι η μητέρα της σκοτώθηκε 
τις τελευταίες ψέρες του β' Παγκοσμίου Πο
λψου, στις 16 Απριλίου του 1945, όταν βομ
βαρδίστηκε η συνοικία στην οποία έμενε. 
"Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα 
βρεθεί μετά τον πόλεμο στη δύση. Έζησα όλα 
τα χρόνια στο Ανατολικό Βερολίνο. Μπορεί 
τώρα να ξαναενωθήκαμε αλλά για να σας 
πω την αλήθεια, είμαστε χειρότερα". Καθώς 
έδινε ρέστα σε ένα κοριτσάκι συνέχισε να 
μου αναφέρει γεμάτη καψό τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει "Ο εγγονός μου είναι τώ
ρα 12 χρονών, θαβρει το δρόμο του, μπορεί να 
δυσκολευτεί αλλά δεν έχει γνωρίσει τίποτα 
άλλο. Εμείς όμως παλεύουμε Εγώ συνταξιο 
δοτήθηκα πρόωρα με την αλλαγή. Εδώ και 
τέσσερα χρόνια παίρνω την κανονική μου 
σύνταξη. Ι 180μάρκα το μήνα. Μετά από τέσ
σερα χρόνιαμουδόθηκεμίααύξηση 120μάρ
κων. ΤΟ ενοίκιό μου κάνει 500 μάρκα. Ανα
γKαζόμαστε να κάνουμε δύο και τρεις δου
λειές" 

Για τη σχέση της με τους Δυτικογερμα
νούς έμαθα τα εξής "Είναι ανταγωνιστικοί 
και κυνηγοί του εύκολου κέΡδους. Το μόνο 
που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα απο
κτήσoυν όλο και περισσότερα αγαθά. Εμείς 
δε μάθαμε να ζούμε έτσι Ούτε πετάγαμε ποτέ 
τα πράγματά μας με τόση ευκολία. Είχες μία 
καφετιέρα και όταν χάλαγε την πήγαινες για 
επισκευή. Δεν αγόραζες κατευθείαν από την 
επόμενη γωνία μία καινούρια. Εγώ έραβα 
τους πόντους στα νάυλον καλτσόν που χά
λαγαν. Προσέχαμε τα πρά)1lατά μας και σε
βόμασταν τους συνανθρώπους μας. Τώρα 
μας αναγκάζουν να σκεφτόμαστεδιαφοΡετι
κά για να επιβιώσουμε. Εμείς μάθαμε να αλ
ληλοβοηθιόμαστε. Δεν καρφώναμε ο ένας τον 
άλλον τοποθετώντας πάνω απ' όλα το προ
σωπικό μας συμφέρον." 

Παράλληλα άκουσα από Δυτικογερμα
νούς ότι οι συμπολίτες τους από την "άλλη 
πλευρά" είναι ψηλομύτηδες. υπεροπτικοί και 
δυσκίνητοι Ότι δεν έχουν μάθει να παίρνουν 
πρωτοβουλίες και να φροντίζουν τον εαυτό 
τους. Επίσης αναφέρθηκαν με λύπη στις αλ
λαγές που έγιναν και στους δύο τομείς της 
πόλης ·Εχει χαθεί η αυθεντικότητα της πόλης 
Συν τοις άλλοις αυξήθηκε η εγκληματικότη
τα. Απ' ότι μου είπε η φίλη μου Χουάνα δεν υ
πήρχαν όπλα στο δυτικό Βερολίνο. Όσοι έ -

• 1.Μνημείο στην Bernauerstrasse για εκεί
νους που σκοτώθηκον προσπαθώντος να 
περάσουν σε αuτό το σημεία το Τε ίχος για 
να βρεθούν στο δUΤIKό Βερολίνα . 
2.Bernauerstrasse. Σημείο όπου υπάρχει 
ακόμο ένα μικρό κομμάπ Τείχους. 



• 1.0 πύργος της τηλεόρασης φαίνεται από πολλά 
σημεία της πόλης. Χήατη" την περίοδο 1965-09 
και είναι το ψηλότερο κτίριο του Βερολίνου (365 
μέτρα). Οι επισκέπτες μπορούν μέσα σε 40 δευτε· 
ρόλεπτα να ανέβουν 200 μέτρα για να απολαύσουν 
τη θέα και να επισιι;εφτούντην καφετέρια. 2.Η 

'εκι<ληαiα της μνήμης' ατην πρώην δυπκή πλευρό, 
η οποία καταστράφηκε κατά τον Β' παΥχ6σμlο 

πόλεμο. Για να επιτευχθεί η συντήρηση του καμπα
ναριού που χτίστηκε το 1961 δίπλα της, η ενορία 

αποφάσισε να τον χΡησψοποιήσει για ένα διάστημα 
για διαφημισπκούς σιι;οπούς. Με αυτό τον τρόπα θα 

πληρωθούν το έξοδα που προκύπτουν για τις απα
ραίτητες εργασι'ες, που γίνoνrαι σuyxρόνως. 
3:Αποψη προς τον ποταμό Σπρt (Spree) και το 
δυnKό μέρος της πόλης. Στο βάθος φαίνεται ο και· 
νούριας yυάλJνoς τρούλας της γερμανικής βουλής. 

4.Πανοραμική άποψη του Βερολίνου. 5·6.Πολλά 

παλιά κτfρια στο πρώην ανατολικό Βερολίνο έχουν 
ανακαινισθεί, ενώ άλλα μένουν ακόμα όπως ήταν. 





• 1.Το Γερμανικό κοινοβούλιο (Relchstag). Φέρεl την επιγραφή 'Στον γερμανι
κό λαό" . Χτίστηκε το 1884·1894 (σχέδια του Wallot) . Το κτίριο καταστράφηκε 
κατά μεγάλο βαθμό κατά τον Β 'παγκόσμιο πόλεμο . Το 1995 σχεπάστηκε από 
τον Kαλλrτέχνη Christo. Από το 1999, μετά από την πλήρη ανακαίνιση και και
νούρια διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων ξαναλεπαυργεί ως Βουλή της ενω
μένης Γερμανίας . 2.Χαρακτηριστlκό ανατολικογερμανικό αυτοκίνητο. Τα περισ
σότερα έχουν onOOUpecf. Αυτό το ΣUγKεKριμένO έχει διακοσμηθεί από τον καλ
λιτέχνη Thierry Noir. 3.Το Βερολίνο, είναι αήμερα ένα μεγάλο εργοτάξιο. 4.0 
Kur1 Schmidt παρουσιάζεται ως σωσiας του Erlch Honecker. Τον ανακάλυψε 
μία δυτικογερμανική εταιρεία το 1990 και από τότε εμφανίζεται σε τηλεοπτικές 
εκπομπές και δημόσιες εκδηλώσεις μιμούμενος τον πρώην αρχηγό της Λαο
κρατικής δημoKρατiας της Γερμανίας. 



μπαιναν στην πόλη ελέγχονταν σχολαστικά. 
Σψφα η ίδια φοβάται να I(1Jκλοφορήσει μό
νη της το βράδυ με το μετρό. 

Ενδιαφψ)οοα ήταν η άποψη του φωτο
γράφου ΦΡανκ Τιλ, ο οποίος μεγάλιοοε στο 
Ανατολικό Βερολίνο. "Το Ανατολικό Βερολίνο 
το βαριόμουν και μπόρεσα μετά από αλλε
πάλληλες αιτήσεις να πάρω άδεια εξόδου το 
1985. Το 1989 έως το 1990 γινόταν χαμός εδώ, 
έκανες ότι ήθελες Όλα βρίσκονταν στον αέ
ρα. Εγώ για παράδεΙ)'Ilα ξεπερνούσα επίτηδες 
τα όρια ταχύτητας όποτε πήγαινα ανατολικά 
και όταν με σταμάταγε η τροχαία της fλεγα 
ότι και εκείνη τόσα χρόνια παραβίαζε τα ό
ρια. ΊΞμεναν άφωνοι Τώρα το βαρέθηκα το 

Βερολίνο. Γιατί να μείνω εδώ και να μην πάω 
κατευθείαν να ζήσω στη Νέα γόρκη; Εκεί βρί 
σιcεται πλέον η αυθεντία." 

Γνώρισα και έναν άλλο φωτογράφο στο 
Βερολίνο, τον Χάινς Κούζντας Έγινε γνωστός 
φωτογραφίζοντας επί οχτώ συνεχόμενα έτη 
το Τείχος Από τη δυτική πλευρό βέβαια. Την 
ανατολική πλευρά δεν μπορούσες να την 
πλησιάσεις. Ο ίδιος μου είπε τα εξής:" Από το 
198] και μετά άρχισαν άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο να εκφράζονται πάνω στο Τείχος με 
γραπτά μηνύματα και ζωγραφιές. Δεν είναι 
τυχαίο ότι την αρχή την έκαναν ξtνoι , άν · 
θρωποι που δεν ήταν συναισθψατικά φορτι 
σμένoι Εμείς πηγαίναμε στο Τείχος μόνο όταν 

είχαμε επισκiπτες από τη δύση. Σιγά σιγά το 
μπετόν εξελίχτηκε σε βαρόμετρο απόψεων. 
Ήταν η τέχνη της επιβίιοοης Κανείς δε μπο
ρούσε να φανταστεί ότι θα έπεφτε μία μtρα 
αυτό το τερατούργψα." 

Και όμως, το Τείχος έπεσε και ηδιχοτομη
μένη πόλη ενώθηιcε. Μακάρι Ο αρχικόςενθου
σιασμός που επικράτησε στα τέλη του ]989 
να υπερνικήσει το χάσμα που επικρατεί ακό
μα και σήμερα αν6μεσα στη δύση και τηνα · 
νατολή. Είναι καιρός το τέλος του σφαντι 
κού αυτού κεφαλαίου της μεταπολεμικής ι
στoρίας να μεταβληθεί και στην πράξη σεπα· 
γκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και αλληλεγ
γύης 
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