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Πρόλογος

Ελάχιστοι άνθρωποι της εποχής της είχαν τόσο στενή επαφή 

με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ιστορίας όσο 

η Μπρουνχίλντε Πόμζελ. Ήταν στενοδακτυλογράφος και γραμ

ματέας στην υπηρεσία του Γιόζεφ Γκέμπελς στο Υπουργείο 

Προπαγάνδας. Λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Αδόλ

φος Χίτλερ, η Πόμζελ έγινε μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού 

Κόμματος ώστε να διασφαλίσει μια θέση εργασίας στη Ραδιο

φωνία του Ράιχ. Το 1942 πήρε μετάθεση στο Υπουργείο Λαϊ

κού Διαφωτισμού και Προπαγάνδας και έως την κατάληψη του 

Βερολίνου το 1945 παρέμεινε στον προθάλαμο του γραφείου 

του υπουργού Προπαγάνδας και ανάμεσα στην ηγετική ελίτ του 

εθνικοσοσιαλισμού. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες του πολέ

μου, όταν πλέον τα σοβιετικά στρατεύματα βρίσκονταν στους 

δρόμους του Βερολίνου, δακτυλογραφούσε επίσημα έγγραφα 

στο μπούνκερ και έραψε τη σημαία της επίσημης συνθηκολό

γησης της πόλης, αντί να εκμεταλλευτεί κάποια ευκαιρία να 

διαφύγει. Πάνω από εβδομήντα χρόνια η Πόμζελ τηρούσε σι

γήν ιχθύος. 

Στο ντοκιμαντέρ τους Ein deutsches Leben [Η ζωή μιας Γερ-

μανίδας] οι κινηματογραφιστές Κρίστιαν Κρένες, Όλαφ Σ. 

Μίλερ, Ρόλαντ Σροτχόφερ και Φλόριαν Βαϊγκενζάμερ έπεισαν 

την Μπρουνχίλντε Πόμζελ να καθίσει μπροστά στην κάμερα 

και να μιλήσει για τη ζωή της απαθανατίζοντάς τη σε υποβλη
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τικές ασπρόμαυρες εικόνες. Η όψιμη αφήγησή της είναι ενο

χλητική και συναρπαστική συνάμα. Το ανά χείρας βιβλίο 

βασίζεται σε αυτές τις αναμνήσεις, που καταγράφηκαν το 

2013. Ο συγγραφέας οργάνωσε το υλικό με χρονολογική 

σειρά και επιμελήθηκε προσεκτικά το κείμενο όσον αφορά 

τον προφορικό λόγο και τη γραμματική, όπου αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο. 

Η Μπρουνχίλντε Πόμζελ ξεκινάει την αφήγησή της από την 

παιδική της ηλικία στο Βερολίνο, όπου και γεννήθηκε το 1911. 

Η Πόμζελ αναφέρεται στο ξέσπασμα του A’ Παγκόσμιου Πο

λέμου, στον λιγομίλητο πατέρα της, ο οποίος επέστρεψε σώος 

από τη Ρωσία το 1918, και στην αυστηρή ανατροφή της ως 

μεγαλύτερης αδερφής τεσσάρων αγοριών, η οποία ήταν καθο

ριστική για τη ζωή της. Ο πατέρας της ήταν κλειστός άνθρωπος 

και στο σπίτι δεν μιλούσαν ποτέ για πολιτική. Η Μπρουνχίλντε 

Πόμζελ μεγάλωσε σε μια από τις καλύτερες συνοικίες του Βε

ρολίνου. Δεδομένων των συνθηκών, η οικογένεια τρεφόταν 

αξιοπρεπώς, ενώ στο υπόλοιπο Βερολίνο, όπως και σε όλη τη 

Γερμανία, η οικονομική κατάσταση εκτεταμένων τμημάτων του 

πληθυσμού ήταν εξαιρετικά επισφαλής. Οι ταραχές εξαπλώ

νονταν στη χώρα, οι ακραίες πολιτικές αντιθέσεις των διαμαρ

τυρόμενων κομμουνιστών και των εθνικοσοσιαλιστών δια

μόρφωναν το σκηνικό στους δρόμους, ενώ οι βίαιες συγκρού

σεις ολοένα αυξάνονταν. Μολαταύτα, συγκριτικά, στο Ζουντ 

Έντε, μια περιοχή της πόλης με πολλές βίλες, ελάχιστα από 

όλα αυτά γίνονταν αισθητά.

Εκ των υστέρων, η Μπρουνχίλντε Πόμζελ θεωρεί ότι η 

αδιάφορη στάση της απέναντι στο νέο ναζιστικό κίνημα ήταν 

καθοριστική για τη σταδιοδρομία της. Τέλη του 1932, ο άντρας 
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με τον οποίο είχε μια ερωτική περιπέτεια, ονόματι Χάιντς, τη 

σύστησε σε έναν ηλικιωμένο αξιωματικό του A’ Παγκόσμιου 

Πολέμου. Η συνάντηση αποδείχτηκε μοιραία για τη νεαρή γυ

ναίκα. Ο άνθρωπος αυτός, που την πήρε υπό την προστασία 

του, ήταν ο Βουλφ Μπλέι, μετέπειτα δημοσιογράφος στο ρα

διόφωνο και ένα από τα πρώτα μέλη του Ναζιστικού Κόμματος 

– μάλιστα, ως δημοσιογράφος ήταν εκείνος που, παρουσία 

όλης της ελίτ των ναζί, έκανε τον σχολιασμό της λαμπαδηφο

ρίας μετά τη νίκη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάρ

τιο του 1933, χρησιμοποιώντας την πλέον πομπώδη γλώσσα. 

Λίγο καιρό αφότου κατέλαβε την εξουσία ο Χίτλερ, ο ασήμαντος 

συγγραφέας Μπλέι έσυρε μαζί του την Μπρουνχίλντε Πόμζελ 

στο Γερμανικό Θέατρο, όπου εκείνος απέτυχε οικτρά ως δρα

ματουργός. Καθώς όμως ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, 

εντέλει του δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβει μια άλλη θέση και 

ζήτησε από την Πόμζελ να μπει στο Κόμμα, ώστε να μπορέσει 

να την πάρει ως γραμματέα στη Ραδιοφωνία του Ράιχ. Οι ναζί 

είχαν κάνει προ πολλού εκκαθάριση στη Ραδιοφωνία, απολύο

ντας όλους τους Εβραίους διευθυντές και απαγορεύοντάς τους 

την άσκηση επαγγέλματος. 

Ο Βουλφ Μπλέι πήρε ξανά μετάθεση ύστερα από σύντομο 

χρονικό διάστημα, ωστόσο για την Μπρουνχίλντε Πόμζελ η 

γνωριμία με τον άνθρωπο αυτό αποτέλεσε την αρχή μιας ανό

δου που τελικά την οδήγησε στον εσωτερικό κύκλο της εξου

σίας – την αρχή μιας ασυνήθιστης πορείας, την οποία δεν 

αποκάλυψε παρά σε εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία. 

Παρότι στα εβδομήντα χρόνια που μεσολάβησαν η Πόμζελ 

ξέχασε πολλά από όσα έζησε, τα σημαντικά γεγονότα και τα 

σημεία καμπής παραμένουν ολοζώντανα στη μνήμη της. Αυτά 
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τα στιγμιότυπα μιας πολυτάραχης ζωής, αλλά και ο τρόπος με 

τον οποίο η Μπρουνχίλντε Πόμζελ παρουσιάζει τις εμπειρίες 

της στο ραδιόφωνο και αργότερα στο Υπουργείο Προπαγάνδας, 

εμπεριέχουν σοβαρές αντιφάσεις. Ο αναγνώστης θα παρατη

ρήσει επανειλημμένως σημεία στα οποία η Πόμζελ αποκρύπτει 

κάτι το οποίο παραδέχεται σε άλλο κομμάτι της αφήγησης – σε 

αυτήν ακριβώς την αντίφαση εντοπίζεται και η γοητεία του να 

παρακολουθήσουμε την ιστορία της. 

Η ιστορία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ δεν λειτουργεί ως μέ

σο για να αποκτήσουμε νέες ιστορικές γνώσεις. Προσφέρει 

μάλλον μια ευρεία οπτική των χαρακτηριστικών μιας οπαδού 

της εποχής εκείνης, και έτσι αναπόφευκτα αποτελεί επίσης μια 

προειδοποίηση για τους ανθρώπους του καιρού μας – για όλους 

μας. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι σήμερα –όπως και τότε– 

βρισκόμαστε εν μέσω μιας κατάστασης στην οποία οι αντιδη

μοκρατικές τάσεις και ο δεξιός λαϊκισμός έχουν φτάσει σε 

σημείο που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο μια κοινωνία και 

ένα δημοκρατικό σύστημα: έχουν φτάσει δηλαδή στον λαό.

Τουλάχιστον από το 2015, αν όχι νωρίτερα, οι πολιτικο

κοινωνικές αναλύσεις επικεντρώνονται με ανησυχία στο ερώ

τημα πώς είναι δυνατόν, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, 

να θεωρείται πάλι αποδεκτό να διατυπώνονται δεξιές ιδεολο

γίες, να γίνονται διακρίσεις εις βάρος ολόκληρων ομάδων 

ανθρώπων ως αποδιοπομπαίων τράγων και να είναι ανεκτή 

η παραβίαση των δικαιωμάτων μειονοτήτων όπως οι πρόσφυ

γες πολέμου. Με την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου 

προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών τέθηκε επικεφαλής ένας 

άνθρωπος που θα προσφέρει περαιτέρω ώθηση στους λαϊκι

στές της Ευρώπης. Με συνθήματα παρόμοια με τα δικά τους, 
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καθώς και με υπεραπλουστευμένες λύσεις σε έναν υπερβολικά 

περίπλοκο κόσμο, ο Τραμπ κατόρθωσε να κινητοποιήσει τους 

ψηφοφόρους του, ενώ το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ δεν 

πήγε καν να ψηφίσει.

Σε πολλά δυτικά κράτη ακούγονται ξανά φωνές υπέρ μιας 

ισχυρής «ηγεσίας» χωρίς να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες δια

μαρτυρίες. Άραγε οι λαϊκιστές και οι φασίστες χρησιμοποιούν 

πάλι τον οπαδό, τη σιωπηρή μάζα, για να εκτοπίσουν τη δη

μοκρατία;

Την Μπρουνχίλντε Πόμζελ δεν την ενδιέφερε η πολιτική. Για 

εκείνη προτεραιότητα είχαν η δουλειά της, η οικονομική της 

ασφάλεια, το αίσθημα καθήκοντος έναντι των ανωτέρων, η 

ανάγκη της να ανήκει κάπου. Περιγράφει γλαφυρά και με λε

πτομέρειες την επαγγελματική της σταδιοδρομία. Και αποποιεί

ται κάθε προσωπική ευθύνη για τα εγκλήματα του εθνικοσο

σιαλισμού. 

Ελάχιστα απαξιωτικά σχόλια ή κατηγορίες ακούστηκαν μετά 

την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Ein deutsches Leben στο Ισραήλ 

και στο Σαν Φρανσίσκο. «Βγάζω το καπέλο σε όποιον μπορεί 

να ισχυριστεί ότι δεν θα ήταν συμμέτοχος» παρατήρησε μια 

ανταποκρίτρια της Frankfurter Rundschau.

Το ντοκιμαντέρ δεν προκάλεσε ιδιαίτερα την αποδοκιμασία 

για τη ζωή της Μπρουνχίλντε Πόμζελ, αλλά κυρίως ήγειρε ερω

τήματα στους θεατές για τη δική μας εποχή. Άραγε οι σκοτεινοί 

χρόνοι της δεκαετίας του ’30 επαναλαμβάνονται; Μήπως ο 

φόβος, η άγνοια και η παθητικότητά μας ευθύνονται εντέλει για 

την ενδυνάμωση της νέας Δεξιάς; Επί μερικές δεκαετίες υπο
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θέταμε ότι το φάντασμα του φασισμού είχε ηττηθεί. Όμως η 

Μπρουνχίλντε Πόμζελ μάς καθιστά σαφές ότι αυτό δεν ισχύει. 

Οι εκπληκτικά ζωντανές περιγραφές της για την αθώα καθημε

ρινότητα εν καιρώ πολέμου, για την εξέλιξη της ίδιας ως «απο

λίτικης κοπέλας», για τη συναισθηματική αποστασιοποίησή της 

από την πραγματικότητα παρουσιάζονται στην ταινία κατ’ αντι

παράσταση –και χωρίς περαιτέρω σχολιασμό– με τσιτάτα του 

Γκέμπελς, βουνά πτωμάτων, αποστεωμένες μορφές Εβραίων 

που απελευθερώνονταν από στρατόπεδα συγκέντρωσης, προ

παγανδιστικό υλικό και άλλες αποκαλυπτικές πτυχές του ναζι

στικού καθεστώτος – δομώντας μια ηχηρή αντίθεση με όσα η 

Πόμζελ αντιλαμβανόταν τότε, καθώς και με τις αναμνήσεις της.

Οι συνειρμοί των θεατών και η αναπόφευκτη σύγκριση με 

τη σύγχρονη εποχή μάς έδωσαν το κίνητρο να αντιπαραβά

λουμε σε αυτή την έκδοση τις εμπειρίες της Πόμζελ με τις τρέ

χουσες εξελίξεις και να δημιουργήσουμε ένα επίκαιρο πλαίσιο. 

Μήπως οι φόβοι ότι η Ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί 

είναι υπερβολικοί; Ή μήπως έχουμε προ πολλού φτάσει σε ένα 

σημείο όπου είναι πλέον αδύνατο να αναστείλουμε την ανά

δυση μιας νέας εποχής φασισμού ή απολυταρχισμού; Άραγε 

η ιστορία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ μάς προσφέρει ενδείξεις 

για το κατά πόσον, όταν αναζητούμε το προσωπικό όφελος, 

εντέλει φοράμε παρωπίδες και δεν διακρίνουμε τις κοινωνικές 

και πολιτικές εξελίξεις;

Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στη βιο

γραφία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ και στο παρόν, πρέπει επί

σης να εξετάσουμε το ερώτημα τι ευθύνη φέρουν οι δημοκρα

τικές ελίτ για τις τρέχουσες εξελίξεις και αν και σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχουν αναλογίες προς τη δεκαετία του ’30.
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Οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, με τη μορφή της ψη

φιοποίησης, των οικονομικών κρίσεων, των προσφυγικών 

κυμάτων, της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών παραμέ

τρων ενός δικτυωμένου κόσμου, και ο συνεπαγόμενος φόβος 

περί παρακμής και υπερβολικά μεγάλου ποσοστού μεταναστών 

οδήγησαν τμήματα των πληθυσμών σε αναδίπλωση στην κλει

στή, προσωπική σφαίρα, κάποιες φορές μάλιστα σε ακραίο 

βαθμό. Εκ πρώτης όψεως, πριν από εβδομήντα και πλέον χρό

νια η Μπρουνχίλντε Πόμζελ ζούσε σε μια τελείως διαφορετική 

εποχή από τη δική μας. Μας μιλάει για όλες τις μικρές αποφά

σεις της, που αρχικά φαίνονται λογικές, συνετές και κατανοη

τές – μέχρι το σημείο της ιστορίας της όπου ο καθένας μπορεί 

να διερωτηθεί: Μήπως και εγώ στη θέση της θα βρισκόμουν 

ξαφνικά στον προθάλαμο του γραφείου του Γκέμπελς; Σε τι 

ποσοστό φέρουμε όλοι μέσα μας μια Μπρουνχίλντε Πόμζελ; 

Ή, όπως προκλητικά το έθεσε κάποιος λίγο μετά την πρεμιέρα 

της ταινίας: «Δεν είμαστε όλοι λίγο Πόμζελ;».

Οι εκατομμύρια Πόμζελ, που μονίμως ενδιαφέρονται μόνο 

για τη δική τους πρόοδο και τα δικά τους υλικά αγαθά, και με 

αυτό τον τρόπο αποδέχονται δίχως δισταγμό την κοινωνική 

αδικία και τις διακρίσεις απέναντι σε άλλους, αποτελούν τα 

στέρεα θεμέλια για κάθε αυταρχικό σύστημα που χειραγωγεί 

τις μάζες. Ως εκ τούτου, όλοι αυτοί είναι πιο επικίνδυνοι από 

τους ριζοσπάστες σταθερούς ψηφοφόρους των ακραίων πολι

τικών κομμάτων. Στο τέλος η Μπρουνχίλντε Πόμζελ αναγκά

στηκε να παρακολουθήσει από τη θέση του θεατή τη χώρα της 

να οδηγεί μια ολόκληρη ήπειρο στην άβυσσο. 

Προτού η ιστορία επαναληφθεί, η ανάλυση των αναλογιών 

μεταξύ παρελθόντος και παρόντος μάς δίνει τη δυνατότητα να 
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ρυθμίσουμε με ακρίβεια την ηθική μας πυξίδα, ώστε να είμαστε 

σε θέση να αντιληφθούμε ποια στιγμή πρέπει να πάρουμε θέση, 

να αντισταθούμε και να αντιμετωπίσουμε καθαρά και ανοιχτά τη 

ριζοσπαστικοποίηση. Πόσο επιπόλαια χειρίζεται καθένας από 

μας τον εσωτερικό ηθικό του δείκτη; Για ποιους πρωτόγονους, 

βραχυπρόθεσμους, κοινότοπους και επιφανειακούς στόχους και 

για ποιες φαινομενικές επιτυχίες είμαστε πρόθυμοι να θυσιά

σουμε αυτό το εσωτερικό μέτρο; Η ιστορία της Μπρουνχίλντε 

Πόμζελ δεν πρόκειται να μας δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις 

σε αυτά τα ερωτήματα. Μόνο η διάθεση του καθενός ξεχωριστά 

να στοχαστεί μπορεί να το κάνει αυτό. 

Οι λαϊκιστές κερδίζουν έδαφος σε πολλές χώρες της Ευρώ

πης, ενώ τελευταία το ίδιο συμβαίνει και σε μια από τις πιο 

ισχυρές χώρες του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ηγεσία 

κάποιων κεντροευρωπαϊκών χωρών, όπως της Πολωνίας και 

της Ουγγαρίας, διαλύει ήδη συστηματικά κάθε δημοκρατικό 

σύστημα· για να μη μιλήσουμε για την Τουρκία, όπου οι αρχές 

του κράτους δικαίου και η ελευθερία έκφρασης έχουν απαξιω

θεί πλήρως και όπου οι μαζικές συλλήψεις και τα κύματα εκ

καθάρισης εναντίον δεκάδων χιλιάδων υποτιθέμενων επικρι

τών αποτελούν εύγλωττο παράδειγμα του μηχανισμού μιας υπό 

γένεση δικτατορίας. Και πιθανόν δεν θα είναι η τελευταία.

Κι έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε το φαινόμενο 

Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεξήγαγε την πιο βρόμικη προε

κλογική εκστρατεία στην ιστορία της χώρας εναντίον των μειο

νοτήτων και των μεταναστών, εναντίον των κεκτημένων· μια 

προεκλογική εκστρατεία για την οποία επιστρατεύτηκαν ψέμα

τα και ρατσιστικά συνθήματα, εξασφαλίζοντας στον γκουρού 

των κτηματομεσιτών τον προεδρικό θώκο.
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Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες φωνα

σκίες στην Ευρώπη, αποτελεί τον προάγγελο μιας νέας εποχής 

αυταρχικών τάσεων οι οποίες απειλούν τα θεμέλια της ελευ

θερίας και της δημοκρατίας. Έχοντας υπόψη μας αυτό το υπό

βαθρο, η ιστορία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ λειτουργεί ως 

συναισθηματικό matrix που φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτω

πο με το άκρως επίκαιρο ερώτημα τι ευθύνη φέρει ο καθένας 

ξεχωριστά για το πολιτικό γίγνεσθαι· λειτουργεί επίσης ως 

προειδοποίηση ότι δεν πρέπει πλέον να αποστρέφουμε το 

βλέμμα σε ό,τι συμβαίνει. Η ιστορία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ 

είναι μια χαρτογράφηση της κατάστασης στην οποία βρισκό

μαστε ως κοινωνία και ως μεμονωμένα άτομα. 

Στις σελίδες που ακολουθούν η Μπρουνχίλντε Πόμζελ μάς 

μιλάει για την παιδική της ηλικία, για τον καιρό που δούλευε 

σε έναν Εβραίο δικηγόρο, για την προσχώρησή της στο Κόμμα, 

την πρόσληψή της στη Ραδιοφωνία του Ράιχ, τη μετάθεσή της 

στο Υπουργείο Προπαγάνδας, καλύπτοντας την περίοδο ως τη 

λήξη του πολέμου και τον επακόλουθο εγκλεισμό της σε ένα 

ειδικό σοβιετικό στρατόπεδο, για να καταλήξει στην επιστροφή 

της στον ελεύθερο κόσμο. Στη βιογραφία της η Μπρουνχίλντε 

Πόμζελ αναφέρεται επανειλημμένως στην Εβραία φίλη της Εύα 

Λέβενταλ και στη μοίρα που της επιφύλασσε ο πόλεμος. Αρ

χικά η Λέβενταλ επιβίωνε δουλεύοντας ως αρθρογράφος, αλ

λά εντέλει το 1943 μεταφέρθηκε από το Βερολίνο στο Άουσβιτς, 

όπου και δολοφονήθηκε. 

Σε όλη την αφήγηση της Πόμζελ το πλημμελές ενδιαφέρον 

μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού για την πολιτική, σε συν



THORE D.  HANSEN

16

δυασμό με τη φθίνουσα ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, εμφα

νίζεται ως μία από τις αιτίες της ανόδου και της επιτυχίας των 

εθνικοσοσιαλιστών, παρότι κατά τον σχολιασμό της σχετικά 

με αυτό η Πόμζελ, εσκεμμένα ή μη, πέφτει σε αντιφάσεις.

Η ιστορία της Μπρουνχίλντε Πόμζελ μάς προσφέρει τη δυ

νατότητα να δούμε την οπτική ενός ατόμου που έζησε τις κατα

στάσεις εκ των έσω. Με αυτό το δεδομένο, αναπόφευκτα ο κα

θένας από μας μπορεί να διασαφηνίσει τη δική του θέση. Για 

να το θέσουμε με τα λόγια του πολωνού συγγραφέα Αντρέι Στά

σιουκ: «Όσο περισσότερο φοβόμαστε εμείς οι ψηφοφόροι, τόσο 

πιο δειλοί είναι αυτοί που ψηφίζουμε. Και ύστερα τούτοι οι δια

χειριστές του φόβου θυσιάζουν τα πάντα προκειμένου να παρα

μείνουν στην εξουσία: εμάς, τη χώρα μας, την Ευρώπη μας».

Θα αναζητήσουμε άνανδρα κάλυψη ή θα αντισταθούμε;



«Η πολιτική 
δεν μας ενδιέφερε καθόλου»

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’30



«Πριν από το 1933 κανείς δεν ασχολούνταν με τους Εβραίους,

αυτά τα πράγματα ήταν εφεύρεση των μετέπειτα ναζί.

Ο εθνικοσοσιαλισμός μάς πληροφόρησε ότι οι Εβραίοι ήταν 

διαφορετικοί άνθρωποι. Ήταν κι αυτό μέρος του προγράμματος 

εξόντωσής τους. Εμείς δεν είχαμε τίποτα εναντίον των Εβραίων».

ΜΠΡΟΥΝΧΙΛΝΤΕ ΠΟΜΖΕΛ



19

 Οι πρώτες, αμυδρές αναμνήσεις της Μπρουνχίλντε Πόμζελ χρονο-

λογούνται από τον Αύγουστο του 1914 και το ξέσπασμα του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου. Η Πόμζελ ήταν τότε τριών χρονών. Η μητέρα 

λαμβάνει αναπάντεχα ένα τηλεγράφημα με το οποίο πληροφορείται 

ότι ο πατέρας ήταν ένας από τους πρώτους άντρες που θα επιστρα-

τεύονταν. Με την ψυχή στο στόμα παίρνουν μια άμαξα και πηγαίνουν 

στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πότσνταμ για να τον αποχαιρετή-

σουν. Ο πατέρας επιστρέφει σώος τον Νοέμβριο του 1918, ύστερα 

από τέσσερα χρόνια στον πόλεμο. 

Οι αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικές για μένα. Αλλά και με 

κατατρύχουν. Δεν μ’ αφήνουν να ησυχάσω. Ξεχνάω βέβαια 

ονόματα και συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία δεν μπορώ πια 

να εκφράσω με λόγια. Κατά τα άλλα όμως βλέπω τα πάντα 

μπροστά μου, σαν σε μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια ή σε ένα ει

κονογραφημένο βιβλίο. Θυμάμαι την εποχή που ήμουν μικρό 

κοριτσάκι. Και ξέρω ότι στη ζωή μου έδωσα χαρά σε πολλούς 

ανθρώπους με την παρουσία μου και μόνο. Είναι υπέροχο να 

το σκέφτομαι αυτό. 

Θυμάμαι ακόμη πως, όταν γύρισε ο πατέρας μου από τον πό

λεμο, ρωτήσαμε τη μαμά: «Μαμά, τι κάνει αυτός ο ξένος στο 

σπίτι μας;». Και ύστερα ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος. Υπήρ

χε μεγάλη πείνα τότε. Κατά τα τέλη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου 
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στήθηκαν δημόσια συσσίτια. Παρότι η μητέρα μου πάντα μας 

μαγείρευε και μας έφτιαχνε πράγματα, μια μέρα είπε: «Πάμε 

να δοκιμάσουμε». Κι έτσι μας πήρε και πήγαμε σε ένα τέτοιο 

δημόσιο συσσίτιο και φάγαμε μεσημεριανό. Όταν φεύγαμε, 

είπε: «Δεν το ξανακάνω ποτέ αυτό».

Στον δρόμο της επιστροφής έλεγα και ξανάλεγα στη μητέρα 

μου: «Θέλω να καρφώσω ένα καρφί στον Χίντενμπουργκ».1 

Στην Κένιγκς Πλατς υπήρχε μια τεράστια μισοτελειωμένη ξύ

λινη φιγούρα που απεικόνιζε τον στρατάρχη Χίντενμπουργκ. 

Με πέντε πφένιχ σού έδιναν ένα σφυρί κι ένα καρφί και μπο

ρούσες να το καρφώσεις όπου ήθελες σε κάποιο συγκεκριμένο 

σημείο της φιγούρας. Ήταν κάτι... κάτι που δεν γινόταν να μην 

το κάνεις. Η μητέρα μου πλήρωσε το ποσό για να μου προσφέ

ρει αυτή τη χαρά.

Ο πατέρας μου στάθηκε τυχερός. Ήταν στη Ρωσία, όλο τον 

καιρό στη Ρωσία, αλλά δεν τραυματίστηκε, ούτε σκοτώθηκε 

βέβαια. Όμως ο πόλεμος του άφησε άλλα κουσούρια. Έγινε 

ακόμα πιο σιωπηλός, κι ίσως αυτός ήταν ένας λόγος που δεν 

συζητούσαμε ποτέ πολιτικά στο σπίτι. Μέχρι που ήρθαν οι 

ναζί. Τότε αρχίσαμε να συζητάμε, αλλά και πάλι μόνο επιφα

νειακά. 

Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για τις πολύτεκνες οικογένειες 

εκείνο τον καιρό. Εμείς ήμασταν πέντε παιδιά. Περίμεναν να 

έρθει ακόμα ένα κορίτσι, αλλά όλα αγόρια βγαίνανε. Εκείνη 

την εποχή δεν μπορούσες να τα ελέγξεις αυτά τα πράγματα. 

Ήταν θέμα τύχης. Ως μεγαλύτερη και ως το μοναδικό κορίτσι 

είχα λίγο παραπάνω τρέξιμο. Ήμουν υπεύθυνη για όλα όσα 
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έκαναν τα αγόρια. Συνέχεια μου έλεγαν: «Έπρεπε να προσέ

χεις!». Όπως το καταλαβαίνω σήμερα, τα παιδιά τότε δεν ανα

τρέφονταν καλά. Τα παιδιά απλώς υπήρχαν, και τα φρόντιζαν 

βέβαια, τα τάιζαν και τους έπαιρναν έναν συγκεκριμένο αριθμό 

παιχνιδιών, μια μπάλα ή μια κούκλα, αλλά ως εκεί. Έπρεπε να 

ρωτάμε για τα πάντα και μας μεγάλωναν πολύ αυστηρά. Πού 

και πού έπεφτε και κάνα χαστούκι. Συνέχεια κάτι συνέβαινε. 

Ήμασταν μια απολύτως φυσιολογική γερμανική οικογένεια. 

Εγώ λοιπόν, ως μεγαλύτερη, είχα αρκετές ευθύνες. Και αρ

γότερα, όταν μεγαλώσαμε περισσότερο και είχαμε μερικές επι

θυμίες ή ιδέες, μας απαντούσαν με μια κάποια ειρωνεία, κάπως 

σαν: Ναι, ναι, για να δούμε τι άλλο θέλετε... Δεν μας έπαιρναν 

και πολύ στα σοβαρά.

Ζούσαμε πολύ λιτά, αλλά ουδέποτε μας έλειψε το φαγητό. 

Δεν θυμάμαι ποτέ να ένιωσα πείνα ή κάτι τέτοιο, και αυτό δεν 

ήταν αυτονόητο για τις στρατιές των ανέργων και των απόρων. 

Ο πατέρας μας έλεγχε τα πάντα, του ζητούσαμε την άδεια 

για πάρα πολλά πράγματα, που συχνά μάταια προσπαθούσαμε 

να τα περάσουμε από τη μητέρα. Αλλά εκείνη δεν την πάταγε. 

Τις περισσότερες φορές έλεγε: «Ρώτα τον μπαμπά!». Αργότερα 

γίναμε φιλαράκια, αλλά όταν ήμασταν μικρά έπρεπε να υπα

κούμε. 

Μάθαινες τι επιτρεπόταν και τι δεν επιτρεπόταν να κάνεις. 

Επίσης μάθαμε ότι αν έκανες κάτι που δεν επιτρεπόταν θα σε 

τιμωρούσαν. Και ήταν πολλά τα πράγματα που δεν έπρεπε να 

κάνεις. Για παράδειγμα, πού και πού αγόραζαν μήλα, που ήταν 

ακριβά. Τα μετρούσαν και τα έβαζαν σε μια φρουτιέρα στον 

μπουφέ. Και ξάφνου έλειπε ένα μήλο. «Ποιος πήρε το μήλο; 

Κανείς; Για μπείτε όλοι στη σειρά! Εσύ, εσύ;» Ρωτούσαν τον 
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καθέναν ξεχωριστά, όλους εκτός από μένα. «Μάλιστα. Αφού 

λοιπόν δεν το πήρε κανείς, δεν έχει ξανά μήλα». Τότε κάποιος 

μπορεί να έλεγε: «Είδα τον Γκέρχαρντ να τριγυρνάει κοντά στην 

πιατέλα». Εμείς τα παιδιά βάζαμε λόγια ο ένας εναντίον του 

άλλου.

Ή η μητέρα μου είχε το συνήθειο να ρίχνει ψιλά σε ένα 

φλιτζάνι στο ντουλάπι της κουζίνας. Ήταν μεγάλος ο πειρασμός 

να απλώσεις το χέρι και να πάρεις δέκα ή είκοσι πφένιχ. Κά

ποιος το έκανε κάποτε, αλλά προδόθηκε όταν ξαφνικά τριγύ

ριζε με ένα τεράστιο μπαστούνι καραμέλα. Τα παιδιά μπορούν 

να γίνουν πολύ χαζά. Αυτά τα πράγματα τιμωρούνταν για να 

μας γίνουν μάθημα. Κι ύστερα τρώγαμε και καμιά στον πισινό 

με τον κόπανο των χαλιών. Πονούσε τρομερά! Μετά επικρα

τούσε πάλι ειρήνη στην οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ευτυ

χής που είχε κάνει το καθήκον του κι εμείς τα παιδιά δεν θεω

ρούσαμε την τιμωρία τόσο φοβερή ώστε να μην ξανακάνουμε 

αυτό που δεν έπρεπε να κάνουμε.

Η υπακοή ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής 

ζωής. Με την αγάπη και την κατανόηση δεν μπορούσες να 

καταφέρεις και πολλά. Υπακοή μαζί με λίγη απάτη, ψέματα ή 

προσπάθεια να ρίξεις την ευθύνη σε κάποιον άλλο – όλα αυτά 

πήγαιναν μαζί. Με αυτό τον τρόπο ξυπνούσαν στα παιδιά ιδιό

τητες που δεν τις είχαν από φυσικού τους.

Σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν η αγάπη το μόνο συναίσθημα 

που κυριαρχούσε ανάμεσα στα πολυάριθμα μέλη της οικογέ

νειας που ζούσαμε κάτω από την ίδια στέγη. Όλοι τιμωρούμα

σταν όπως μας άξιζε. Εγώ ως κορίτσι κάπως λιγότερο. Αλλά 

εμένα μου έλεγαν συχνά: «Εσύ σαν μεγαλύτερη έπρεπε να το 

ξέρεις αυτό». Συνέχεια μου έτριβαν στα μούτρα την περιφρό
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νησή τους. Και πάντα ήμουν υπεύθυνη για ό,τι κι αν έκαναν 

τα αγόρια.

Όταν ήμασταν περίπου δέκα έντεκα χρονών, θέλαμε πολύ να 

ξέρουμε τι ψήφιζαν οι γονείς μας. Δεν μας έλεγαν ποτέ. Μέχρι 

σήμερα δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήταν μυστικό. Η πολιτική δεν 

ήταν ποτέ θέμα συζήτησης στο σπίτι. Δεν μας ενδιέφερε καθό

λου. Ούτως ή άλλως ο πατέρας μου ήταν πολύ κρυψίνους, 

ακόμα και σε σχέση με την παιδική του ηλικία. Και εκείνος 

προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια. Και πολύ αργότερα, 

όταν είχε πια πεθάνει, έμαθα ότι ο πατέρας του είχε αυτοκτο

νήσει. Και πως ο πατέρας μου μεγάλωσε μαζί με τους αδερφούς 

του και τη μοναδική αδερφή του σε ένα ορφανοτροφείο στη 

Δρέσδη. Όλα αυτά τα έμαθα τυχαία πριν από σαράντα χρόνια. 

Η μητέρα μου ζούσε ακόμη τότε. Τη ρώτησα: «Μαμά, εσύ το 

ήξερες;». «Ναι» μου απάντησε. «Και γιατί δεν μας το είπες πο

τέ;» «Δεν ήθελε ο μπαμπάς». Δεν ήθελε ο μπαμπάς, κι εκείνη 

συμμορφώθηκε. 

Ο πατέρας του πατέρα μου ήταν κηπουρός στη Βασιλική 

Αυλή της Σαξονίας, είχε μάλιστα και τίτλο. Καλλιέργησε ένα 

είδος φράουλας και πήρε πιστοποίηση γι’ αυτό, ενώ είχε και 

αρκετά σημαντική περιουσία. Ύστερα όμως επένδυσε τα λεφτά 

του στο χρηματιστήριο λουλουδιών στο Άμστερνταμ και έχασε 

ό,τι είχε και δεν είχε, μαζί κι ένα όμορφο σπίτι με κήπο. Τελι

κά, εγκατέλειψε για πάντα τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά 

του πηδώντας από μια γέφυρα στη Δρέσδη μπροστά σε ένα 

διερχόμενο τρένο. Έπειτα από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα. 

Σωστή τραγωδία, για την οποία ο πατέρας μου ένιωθε μεγάλη 
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ντροπή. Εμείς δεν έπρεπε να τα μάθουμε ποτέ όλα αυτά, αλλά 

ύστερα από πολλά πολλά χρόνια μού τα είπε μια ξαδέρφη.

Ακόμη θυμάμαι που μας έλεγαν διαρκώς ότι δεν είχαμε 

λεφτά. Ο μπαμπάς ήταν διακοσμητής και είχε δουλειά. Αυτό 

από μόνο του ήταν πολυτέλεια για την εποχή εκείνη. Έτσι πά

ντα είχαμε τα απαραίτητα. Ποτέ δεν πεινάσαμε, όπως τόσοι 

άλλοι άνθρωποι μετά την ήττα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Πάντα είχαμε να φάμε. Απλά και λιτά πράγματα, αλλά αρκετά 

για να χορτάσουμε. Πολλά λαχανικά. Η μητέρα μου έφτιαχνε 

καταπληκτικά λαχανικά στην κατσαρόλα. Ακόμη τα νοσταλγώ 

πού και πού. Μπορεί να ’ταν λάχανο σαβόι ή άσπρο λάχανο 

με κύμινο ή φασολάκια με ντομάτα. Με ντομάτα ήταν φοβερή 

λιχουδιά, αλλά και χωρίς ντομάτα πάλι νόστιμα ήταν. Επίσης, 

τα Χριστούγεννα μας φτάνανε τα λεφτά για να πάρουμε χήνα, 

Χριστούγεννα χωρίς χήνα δεν γινόταν. Και ο μπαμπάς είχε 

πάντα τις μπιρίτσες του. Και η μαμά κάθε Πάσχα αγόραζε ένα 

όμορφο ρούχο.

Όταν ήμουν γύρω στα δεκατέσσερα, οι φίλες μου πήραν από 

ένα ωραίο ταγέρ ή ένα παλτό. Εγώ όχι. Εγώ έπαιρνα ρούχα από 

δεύτερο χέρι, που τα μεταποιούσαμε για να μου κάνουν. Έτσι 

έπρεπε, για να μην κακομαθαίνω. Ήξερα ότι δεν είχαμε πολλά 

λεφτά, κι αν ένας απ’ όλους μας ήθελε κάτι, μετά θα ήθελαν και 

οι υπόλοιποι. Έπρεπε να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Συ

νέχεια μας έλεγαν ότι δεν είχαμε λεφτά, αλλά πάντα πληρώνα

με το νοίκι μας. Κι επίσης, όταν τέλειωσα το δημοτικό και η 

δασκάλα είπε «Το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει το 

σχολείο, είναι πολύ έξυπνη», βρέθηκαν λεφτά. Με το ζόρι κα

τάφερνε η μητέρα μου να παίρνει από τον πατέρα μου χρήματα 

για το γυμνάσιο. Νομίζω ότι έπρεπε να δίνει πέντε μάρκα τον 
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μήνα. Έτσι, λοιπόν, πήγα στο γυμνάσιο. Και παρακολούθησα 

ολόκληρο το μονοετές τμήμα. Με αυτό ολοκληρωνόταν το γυ

μνάσιο. Όποιος ήθελε να δώσει απολυτήριες εξετάσεις έπρεπε 

να πάει στο λύκειο.2

Ούτε καν τέθηκε ζήτημα να συνεχίσω στο λύκειο. Ή να πάω 

στο πανεπιστήμιο. Ποιος σπούδαζε πριν από ενενήντα χρόνια; 

Μόνο κάτι εξαιρετικές περιπτώσεις. Σίγουρα όχι άνθρωποι 

σαν κι εμάς. 

Μαθήτρια ακόμη στο σχολείο, ήθελα πολύ να γίνω τραγου

δίστρια της όπερας ή δασκάλα. Ήμουν τόσο καλή στα μαθήμα

τα, που μια πλούσια κυρία ρώτησε τη μητέρα μου: «Κυρία Πόμ

ζελ, θα μπορούσε η κόρη σας να έρχεται να διαβάζει τα μαθή

ματά της στο σπίτι μας, μαζί με την κόρη μου την Ίλζε; Εγώ δεν 

μπορώ να τη βοηθήσω, και το κορίτσι μου δεν τα πηγαίνει 

πολύ καλά, χρειάζεται υποστήριξη».

Με την Ίλζε ήμασταν φίλες και ήταν χαρά μου να τη βοηθάω. 

Κάναμε μαζί τις εργασίες του σχολείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι την άφηνα να αντιγράφει από μένα. Τη βοηθούσα στ’ αλή

θεια και της εξηγούσα τα μαθήματα. Βελτιώθηκε πολύ γιατί 

ήμουν υπομονετική μαζί της και μου άρεσε να πηγαίνω στο 

σπίτι της. Η οικογένεια της Ίλζε ήταν πολύ πλούσια. Με το που 

πήγαινα μου πρόσφεραν αμέσως καφέ ή τσάι και βέβαια γλυ

κό. Η μητέρα της ήταν Ιταλίδα, πρώην τραγουδίστρια της όπε

ρας. Είχαν ένα καταπληκτικό πιάνο κι εκείνη πάντα τραγου

δούσε, μας τραγουδούσε άριες κι εμείς καθόμασταν και την 

ακούγαμε μαγεμένες. Ήταν πολύ ωραίες εκείνες οι μέρες και 

για μένα ήταν υπέροχα γιατί στο σπίτι μας είχε πάντα πολλή 

φασαρία και μεγάλη κινητικότητα. Δεν μπορούσα ποτέ να κά

νω τα μαθήματά μου με την ησυχία μου. Και γι’ αυτό μετά 
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ήθελα να γίνω τραγουδίστρια της όπερας, αλλά αυτή η εμπειρία 

δεν ήταν αρκετή για κάτι τέτοιο.

Στο γυμνάσιό μας μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και 

μαθήματα Οικιακής Οικονομίας. Όμως ο πατέρας μου είπε: 

«Φτάνει τόσο. Δεν πληρώνω άλλο. Οικιακά θα μάθει στο σπί

τι, όχι στο σχολείο. Τέρμα το σχολείο». Έτσι, όταν τέλειωσε το 

μονοετές τμήμα του γυμνασίου, σταμάτησα το σχολείο. 

Αρχικά βοηθούσα τη μητέρα μου στις δουλειές του σπιτιού. 

Αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν απαίσια. Οι 

δουλειές στην κουζίνα μού φαίνονταν φρικτές και η μαμά πραγ

ματικά χαιρόταν όταν με έστελνε να ξεσκονίσω το υπόλοιπο 

σπίτι, γιατί στην κουζίνα έτσι κι αλλιώς τα έκανα θάλασσα. Η 

κατάσταση ήταν πολύ δυσάρεστη. Ανέκαθεν επιθυμία της μη

τέρας μου ήταν να αποκτήσω μια επαγγελματική κατάρτιση. 

Εγώ όμως εκείνη την εποχή ήθελα να βρω όσο το δυνατόν πιο 

σύντομα μια δουλειά γραφείου. Δεν με ενδιέφερε πού, αρκεί 

να ήταν δουλειά γραφείου. 

Οι γυναίκες που δούλευαν σε γραφείο, γραμματείς, διοικη

τικές βοηθοί, υπάλληλοι σε ασφαλιστικές εταιρείες, μου φαί

νονταν πολύ ελκυστικές, και για μένα ήταν κάτι που άξιζε να 

το επιδιώξω πάνω απ’ όλα.

Έτσι άρχισα να ψάχνω θέσεις εργασίας στις αγγελίες στην 

Berliner Morgenpost –η εφημερίδα υπήρχε από τότε– και βρήκα 

μία. «Ζητείται νεαρή εργατική ασκούμενη για σύμβαση δύο 

ετών». Και στη συνέχεια διάβασα: Χαουσφόγκταϊλ Πλατς. Εκεί

νη την εποχή ήταν πολύ κομψή περιοχή. Ήξερα ότι εκεί έμενε 

η ανώτερη τάξη όλης της χώρας, ήταν αριστοκρατική περιοχή. 

Έπρεπε να παρουσιαστώ ως τη μία η ώρα. Έτρεξα να πάρω το 

τρένο και πήγα στην εταιρεία Κουρτ Γκλέσινγκερ & Σία. Ήταν 
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στη Μόρεν Στράσε. Όλα ήταν πολύ κομψά, το κτίριο καταπλη

κτικό, με κόκκινα χαλιά και ασανσέρ. Εγώ παρ’ όλα αυτά ανέ

βηκα από τη σκάλα με τα μαλακά χαλιά. Μπήκα σε ένα πολύ 

όμορφο, ευρύχωρο γραφείο. Εκεί καθόταν ο κύριος Μπέρν

μπλουμ, ένας Εβραίος γενικός εμπορικός πληρεξούσιος, αυ

στηρός αλλά εξαιρετικός άνθρωπος. Στο δωμάτιο ήταν ακόμα 

τρεις τέσσερις γυναίκες. Θα επέλεγαν μία από όλες. Εν πάση 

περιπτώσει, με φώναξε πρώτη. Με ρώτησε πολλά και διάφορα 

και ξαφνικά είπε: «Ωραία, έχω εδώ τη σύμβαση, που πρέπει 

να την υπογράψει κάποιος κηδεμόνας, εφόσον δεν είστε ακό

μη ενήλικη. Μπορείτε να ξανάρθετε με τον πατέρα σας ή τη 

μητέρα σας;». 

Γύρισα στο σπίτι πετώντας από τη χαρά μου και ανακοίνω

σα στην οικογένεια τι είχα κάνει. Στην αρχή τα άκουσα: «Σαν 

δεν ντρέπεσαι, από ποιον ζήτησες την άδεια για να πας; Και 

πού βρήκες τα λεφτά για το εισιτήριο του τρένου;». Ύστερα όμως 

η μαμά με συνόδευσε στο γραφείο και υπέγραψε τη διετή σύμ

βαση. Για τον υπέρογκο μισθό των 25 μάρκων τον μήνα. 

Στην εταιρεία Κουρτ Γκλέσινγκερ & Σία έκανα τα πάντα, ό,τι 

χρειαζόταν, στενογραφία, γραφομηχανή, και τα απογεύματα 

πήγαινα σε μαθήματα στην ανώτερη Εμπορική Σχολή και μά

θαινα τα βασικά της Λογιστικής. Μόνο οι γνώσεις μου στη 

στενογραφία, που αργότερα μου άνοιξαν τις πόρτες στο ραδιό

φωνο και στο Υπουργείο Προπαγάνδας, δεν ήταν απαραίτητες 

εκεί. Ήμουν πολύ καλή στη στενογραφία ακόμα και πριν από 

την εκπαίδευση. Πάντα τέλειωνα πρώτη, γιατί στο σχολείο 

ήμουν τρελά ερωτευμένη με τον καθηγητή μου. Εκείνος, πάλι, 

δεν ήταν ερωτευμένος μαζί μου. 

Εργάστηκα εκεί δύο χρόνια. Το καλύτερο σε αυτή τη δουλειά 



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

28

ήταν η διαδρομή. Έπαιρνα το τρένο από το Ζουντ Έντε ως τον 

περιφερειακό σταθμό Ποτσντάμερ. Ύστερα έπρεπε να περπα

τήσω ως τη Λάιπτσιγκερ Πλατς. Μου έπαιρνε μισή ώρα όταν 

πήγαινα, κι άλλη τόση όταν γύριζα. Κι όταν πήγαινα από τη 

Μόρεν Στράσε αντί για τη Λάιπτσιγκερ Στράσε, περνούσα από 

πολλά ωραία μαγαζιά. Υπήρχαν καταπληκτικές μπουτίκ με φο

βερά πράγματα, απλησίαστα βέβαια. Σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν 

θα ψώνιζα αποκεί. Παρ’ όλα αυτά, ήταν υπέροχο να χαζεύω τα 

ρούχα και να ονειρεύομαι. 

Η δουλειά και τα καθημερινά μου καθήκοντα ήταν πολύ 

ευχάριστα. Κατά τα άλλα, έμαθα με ευσυνειδησία τα πάντα και 

νομίζω ότι τα πήγαινα πολύ καλά. Προς το τέλος μού επέτρεπαν 

να χρησιμοποιώ και το τηλέφωνο. Είχαμε αποκτήσει και στο 

σπίτι τηλέφωνο, αλλά απαγορευόταν αυστηρά να το χρησιμο

ποιούμε εμείς τα παιδιά. Ούτε να το αγγίξουμε δεν επιτρεπόταν. 

Αλλά και σε ποιον να τηλεφωνούσαμε; Δεν ξέραμε κανέναν που 

θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε. Ποιος είχε τηλέφωνο εκείνο 

τον καιρό; Όμως ο κύριος Μπέρνμπλουμ μού έλεγε: «Δεσποινίς 

Πόμζελ, συνδέστε με σας παρακαλώ με την επιχείρηση Σούλτσε 

& Μένγκε». Τότε, με τρεμάμενα χέρια, έπρεπε πρώτα να βρω 

τον αριθμό, ενώ εκείνος με παρακολουθούσε, και άκουγα το 

εξής: «Εδώ υπηρεσία Ζούντρινγκ». Κι εγώ έλεγα: «Θα ήθελα να 

μιλήσω με την υπηρεσία Νόρντρινγκ, παρακαλώ πολύ». Και 

κάποιος μου απαντούσε: «Σε ποιον αριθμό;». Έλεγα τον αριθμό 

και κάποια στιγμή απαντούσαν από την επιχείρηση. Τότε έπρε

πε να πω: «Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τάδε, εκ μέρους 

του κυρίου Δείνα». Ήταν δύσκολο για κάποιον που δεν το είχε 

ξανακάνει ποτέ. Σήμερα αυτό φαίνεται αδιανόητο. Πάντως και 

τώρα δυσκολεύομαι να τα φέρω βόλτα με το κινητό μου. 
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Ήμουν πολύ εργατική τότε. Πάντα ήμουν, δηλαδή. Το είχα 

αυτό, αυτή την πρωσική λογική, το αίσθημα καθήκοντος. Και 

λίγο και το αίσθημα της αυτοϋποταγής. Ξεκίνησε από την οι

κογένεια, όπου έπρεπε να προσαρμοστείς σε αυτό, αλλιώς δεν 

γινόταν. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένας συγκεκριμένος βαθμός 

αυστηρότητας. Έπρεπε να ζητάς την άδεια για τα πάντα και δεν 

είχες ποτέ δικά σου λεφτά. Τότε δεν παίρναμε χαρτζιλίκι όπως 

συμβαίνει σήμερα, που τα παιδιά από κάποια ηλικία κι ύστερα 

έχουν το χαρτζιλίκι τους. Κάτι μας έδιναν βέβαια. Εμένα, ας 

πούμε, μου έδιναν λίγα λεφτά, αλλά μόνο και μόνο επειδή 

κάθε μεσημέρι έπλενα τα πιάτα – και ήμασταν μεγάλη οικογέ

νεια. Τότε δεν ήταν απλό, δεν άνοιγες τη βρύση κι έπλενες. 

Έπρεπε να ζεστάνω νερό σε έναν βαρύ βραστήρα. Και υπήρχαν 

δύο νεροχύτες. Στον έναν έβαζες σόδα για να πλύνεις τα πιάτα 

και στον άλλο τα ξέπλενες. Είχαμε και πιατοθήκη για να στραγ

γίζουν. Ήταν πολλή δουλειά, κι έτσι μου έδιναν χαρτζιλίκι. Δύο 

μάρκα τον μήνα νομίζω. Γι’ αυτό τον λόγο ήταν πολύ σημαντι

κό για μένα να πιάσω τη δουλειά ως ασκούμενη και να βγάζω 

τα πρώτα μου λεφτά. 

Στην εταιρεία του κυρίου Μπέρνμπλουμ έμεινα δύο χρόνια. 

Μετά το τέλος της σύμβασης μου έκαναν πρόταση να παραμεί

νω με μισθό ενενήντα μάρκα τον μήνα. Και πάλι έπρεπε να το 

συζητήσω με τους γονείς μου, γιατί ακόμη δεν ήμουν είκοσι 

ενός χρονών. Ο πατέρας μου είπε: «Ενενήντα; Όχι, είναι λίγα. 

Πρέπει να ζητήσεις εκατό!».

Την επόμενη μέρα ενημέρωσα τον κύριο Μπέρνμπλουμ ότι 

ο πατέρας μου επέμενε για εκατό. Μάλιστα, λυπούμαστε, αλλά 

θα πρέπει να σας απολύσουμε. Και με απέλυσαν. Ο πατέρας 

μου είπε: «Ωραία, θα ψάξει να βρει κάτι άλλο».




