
Μικρές πόλεις της Αμερικής: Τζέιμς Μπέιλι: 

Μια αληθινή ιστορία 
  

   Ένας συνταξιούχος σύντροφος που ζει πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας 

πηγαίνει στο ταχυδρομείο.   Στέκεται στην ουρά και ακούει την ηλικιωμένη κυρία 

μπροστά του να αναφέρει ότι η κόρη της δούλευε στην Αυστραλία.  Της λέει ότι 

έχει φίλους στην Αυστραλία.  Του έστειλαν ακόμη και ένα κουτί με τρόφιμα για τα 

Χριστούγεννα.  

   Η κυρία προφανώς γνωρίζει τον ηλικιωμένο άνδρα πίσω του.  Εκφράζει τα 

συλλυπητήριά της για το γεγονός ότι η μητέρα του πέθανε πρόσφατα.  Εκείνος 

σχολιάζει ότι ήταν 94 ετών και σε κακή κατάσταση υγείας.  Οπότε ίσως ήταν 
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ευλογία.  Ο σύντροφός μας λέει μερικά λόγια παρηγοριάς πριν φύγει. 

   Ένα τετράγωνο περίπου μακριά ακούει την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν, το 

πέμπτο μέρος, να παίζεται από τα ηχεία του δικαστικού μεγάρου της κομητείας.  

Βρίσκεται τώρα μπροστά από ένα κατάστημα όπου εργάζεται ο οργανοπαίκτης 

της εκκλησίας.  Μπαίνει μέσα και το αναφέρει στον άνθρωπο. 

   Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, σταματάει στο κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών 

και ζητάει να πει ένα γεια στις γάτες.  Κοιμούνται και δεν θέλει να τις ενοχλήσει.  

Γι' αυτό απλά τους χαιρετάει.  Λέει στον καταστηματάρχη ότι είναι πολύ 

ευχαριστημένος με την πρόσφατη αγορά μιας μεταχειρισμένης τηλεόρασης. 

   Η επόμενη στάση είναι ένα κατάστημα αθλητικών ειδών.  Παρατηρεί μια 

ελκυστική νεαρή ξανθιά γυναίκα που κρατάει ένα τόξο και ένα βέλος.  Έτσι, 

πλησιάζει το μεσήλικο ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος και 

εκφράζει την ανησυχία του: "Ξέρετε, όταν έρθει η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα 

είναι επικίνδυνο να αφήσετε μια γυναίκα να κρατάει τόξο και βέλος!"  Γελούν.  

Σχεδόν απολογητικά, εξομολογείται ότι η γυναίκα του δεν μπορεί να αντέξει τα 

ίδια παλιά ηλίθια αστεία του δεκαετία με δεκαετία.  Έτσι πρέπει να ενοχλεί 

άλλους ανθρώπους. 

   Όλα αυτά γίνονται σε λιγότερο από μία ώρα.  Δεν διαφέρει από τη συνήθη 

καθημερινή του ρουτίνα.  Οι άνθρωποι τον συμπαθούν.  Δεν ενδιαφέρονται για 

την πολιτική του. Παρόλο που πολλοί γνωρίζουν ότι είναι σκληροπυρηνικός 

εθνικοσοσιαλιστής! 

   Μερικές φορές παρεμβάλλει ένα ή δύο προσεκτικά διατυπωμένα πολιτικά 

σχόλια στις συζητήσεις του.  Αλλά τις περισσότερες φορές δεν το κάνει.  Είναι 

απλώς ο ευχάριστος ηλικιωμένος κύριος που βλέπουν οι άνθρωποι στην πόλη και 

τον χαιρετούν. 

   Όταν μιλάει για πολιτική, σχεδιάζει την προσέγγισή του για το κοινό.  Η 

οικονομία, οι ξεπουλημένοι πολιτικοί και ο παρασιτισμός της Wall Street είναι 

κοινά σημεία εκκίνησης.  Η μη λευκή μετανάστευση, η εγκληματικότητα των 

μαύρων και η εξωτερική πολιτική έρχονται αργότερα.  Αφού έχει δημιουργηθεί 

μια ορισμένη σχέση.  Και έχει μια καλύτερη αίσθηση για το ακροατήριό του.   

   Η ανοιχτή εθνικοσοσιαλιστική προπαγάνδα συνήθως προορίζεται για 

μεταγενέστερες συζητήσεις.  Ακόμα και τότε, ξεκινά περισσότερο "ιστορικά" 

παρά "πολιτικά". 

   Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλήρη 

επίγνωση ότι είναι στην πραγματικότητα ένας σκληροπυρηνικός 

εθνικοσοσιαλιστής.  Αλλά δεν φαίνεται να νοιάζονται.  Ακόμη και επιφανείς 



πολίτες τον αποκαλούν φίλο.  Επιπλέον, συμφωνούν με πολλά από αυτά που λέει! 

   Τον βλέπουν ως κάποιον που βρίσκεται στην ίδια πλευρά!  Και την κυβέρνηση 

ως κοινό εχθρό. 

   Εν ολίγοις: Υπάρχουν στιγμές και τόποι για να αντιμετωπίσετε τους ανθρώπους 

με την ιερή σβάστικα.    Αλλά υπάρχουν επίσης στιγμές και τόποι για να 

προετοιμάσουμε πρώτα το έδαφος. 

   Αυτός ο έμπειρος ακτιβιστής έχει χρησιμοποιήσει και τις δύο προσεγγίσεις.  

Ακόμη και με στολή στρατιώτη της καταιγίδας.  (Έχει ακόμα την παλιά του 

στολή!) 

   Είναι απλώς θέμα τακτικής.  Όχι δόγματος. 

  

   Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς! 

  

    Προετοιμάστε το έδαφος.  Φυτέψτε έναν σπόρο.  Ποτίστε το φυτό.  

Παρακολουθήστε το να μεγαλώνει.   Συγκομίστε το όταν έρθει η ώρα. 



Η Οδύσσεια του Fred 
  

Μέρος 5 

Ακόμα χειρότεροι παράξενοι 

  

Οι περισσότεροι από εμάς τους κοινούς θνητούς δεν αλληλεπιδρούν ποτέ με 

αυτούς τους ισχυρούς αλλά κακούς ημίθεους που είναι γνωστοί ως στελέχη. 

   

Οι οδηγοί λιμουζίνων δεν είναι τόσο τυχεροί! 

  

Ο Μπράντον ήταν μια από αυτές τις καημένες ψυχές.  Τα μαλλιά του είχαν 

ασπρίσει πρόωρα μόνο και μόνο επειδή βρισκόταν στο ίδιο όχημα με στελέχη. 

  

Μου μίλησε για μια συζήτηση που είχε κρυφακούσει ανάμεσα σε δύο από αυτούς. 

   

Κάθε στέλεχος περιέγραψε τη δική του διαδικασία σκέψης. 

    

Ο Σουηδός οραματίστηκε 

αριθμοί χορού... σε χρώμα. 

   

Ο Πρώσος οπτικοποίησε 

ουράνια σώματα... τροχιές... βαρυτικά πεδία.   

    

Η ομάδα αυτή εργαζόταν μερικές φορές μαζί σε ειδικά έργα.  Είχαν το 

παρατσούκλι Team SOB.  Τα μικρά τους ονόματα άρχιζαν με "S" και "B".  Και 

ένας από αυτούς ήταν "SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

Το "SOB" καυχιόταν ακόμη και για τους "τιμητικούς τίτλους" του. 

  

Η ίδια του η μητέρα τον αποκάλεσε ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ. 

Η πρώτη του σύζυγος τον αποκάλεσε ASSHOLE. 

Η δεύτερη σύζυγός του τον αποκάλεσε MANIAC. 

  



  

  

  

Ένα από τα αγαπημένα του λεγόμενα αστεία ήταν το εξής: 

  

Ξέρω ότι ο σκύλος μου με αγαπάει. 

Νομίζω ότι η μητέρα μου με αγαπάει. 

Ελπίζω η γυναίκα μου να με αγαπάει. 

  

Ευτυχώς, αυτό το κάθαρμα πέρασε τον περισσότερο χρόνο του μακριά από τις 

εγκαταστάσεις μας! 

 




