
Αποτελεσματική προπαγάνδα 
  

Μια αληθινή ιστορία 
  

Μια ντουζίνα ηλικιωμένοι κυρίως πολίτες στέκονται στην ουρά.  Περιμένουν να 

ανοίξει η τράπεζα τροφίμων.  Πρόκειται για μια μικρή πόλη.  Οι άνθρωποι είναι 

φιλικοί.  Εύκολα μπαίνουν σε συζητήσεις. 

  

Κάποιος λέει ότι είναι πολύ λυπηρό που 

οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πολεμούν 

και να πεθαίνουν σε πολέμους σε 

μακρινές χώρες. 

  

Όλοι συμφωνούν. 

  

Ένας Αμερικανός βετεράνος του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου συμφωνεί 

επίσης.  Αλλά προσθέτει:  

  

"Δεν είναι σαν τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο!" 

  

Ένας εθνικοσοσιαλιστής, ο οποίος 

επίσης στέκεται στην ουρά, δεν μπορεί 
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να αντισταθεί στον πειρασμό.   

Λέει αυτό: 

  

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία πολέμησε κατά του κομμουνισμού.  Η 

Αμερική πολέμησε υπέρ του κομμουνισμού.  Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 

  

Κομμουνιστική επέκταση στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη ... Ψυχρός 

Πόλεμος ... Απειλή πυρηνικού πολέμου ... Κομμουνιστική επέκταση στην Ασία ... 

Πόλεμος της Κορέας. Ο πρώτος πόλεμος που δεν κέρδισε η Αμερική ... Πόλεμος του 

Βιετνάμ ... Ο πρώτος πόλεμος που έχασε η Αμερική ... 

  

Από γεωπολιτική άποψη, η Ευρώπη είναι πιθανό να κυριαρχείται από τη Γερμανία 

ή τη Ρωσία.   Και η Ασία από την Ιαπωνία ή την Κίνα. 

  

Η Γερμανία και η Ιαπωνία είναι μικρές χώρες.  Θα μπορούσαν να καταλάβουν τις 

δικές τους ηπείρους.   Αλλά θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τον έλεγχο.   

  

Δεν μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω.   Ακόμα κι αν ήθελαν.  Αλλά δεν ήθελαν 

να το κάνουν. 

  

Η Ρωσία και η Κίνα είναι πολύ μεγαλύτερες χώρες.  Θα ήταν πολύ πιο εύκολο γι' 

αυτές να προσπαθήσουν να επεκταθούν πέρα από τις δικές τους ηπείρους.  

Επιπλέον, οι κομμουνιστές προωθούν ανοιχτά την "Παγκόσμια Επανάσταση". 

  

Όταν ο εθνικοσοσιαλιστής τελειώνει, τηρείται ενός λεπτού σιγή. 

  

Ο Αμερικανός βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στέκεται ακριβώς μπροστά 

του.  Τον κοιτάζει. 

  

Στη συνέχεια, ο βετεράνος σφίγγει το χέρι του εθνικοσοσιαλιστή. 

Και τον ευχαριστεί που το εξήγησε αυτό! 



Η Οδύσσεια του Fred 
  

Μέρος όγδοο 

Το πρώτο μου ταξίδι στην πόλη 
  

Εντάξει. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο να κρυφακούτε.   

  

Ωστόσο, αν οι άνθρωποι κάθονται κοντά και μιλούν αρκετά δυνατά ώστε να 

μπορώ να τους ακούσω, τότε δεν πρόκειται για υποκλοπή.  Είναι ένα ατύχημα.   

  

Ένα τυχερό ατύχημα! 

  

Το ιατρικό προσωπικό εκτιμά τις σημειώσεις μου. 

Και ανταμείβομαι! 

  

Έτσι κέρδισα την άδεια για το πρώτο μου ταξίδι στην πόλη.   

  

Ο συγχρονισμός ήταν εξαιρετικός! 

  

Η Χέλγκα και ο γέρος Γκέμπχαρντ ήταν στην πόλη την ίδια στιγμή.  (Δεν ξέρω αν 

έχει συγγένεια με τον Καρλ ή όχι.) Μας σύστησε ακόμη και σε μερικούς από τους 

τοπικούς καταστηματάρχες.   

  

Το προσωπικό μας και ακόμη και οι επισκέπτες μας είναι δημοφιλείς.  Είμαστε 

πάντα ευγενικοί και φιλικοί.  Αγοράστε πολλά αναμνηστικά.  Και αφήστε μεγάλα 

φιλοδωρήματα.   

  

Φαίνεται δίκαιο.  Χύνουμε επίσης νερό, χρησιμοποιούμε πολλές χαρτοπετσέτες, 

μιλάμε πολύ δυνατά και τραβάμε την προσοχή.  (Αλλά όχι επιστολές δικηγόρων!)     

  

Ορισμένοι επισκέπτες μιλούν επίσης με τα σκυλιά και τις γάτες.  Ευτυχώς, αυτό 

αποδίδεται στην αγάπη για τα ζώα.  Όχι σε διανοητικά προβλήματα. 

  



Ο οδηγός της λιμουζίνας Brandon είναι ίσως το πιο δημοφιλές αρσενικό μέλος του 

προσωπικού μεταξύ των ντόπιων πολιτών.  Συχνά βλέπουμε πινακίδες που του 

εύχονται καλή τύχη! 

  

Η Χέλγκα πάντα μου αποσπά την προσοχή.  Έτσι δεν πρόσεξα τον Elmer.  Μέχρι 

που ο συνοδός μου μου τον υπέδειξε. 

  

Η λέσχη του Έλμερ θέλει να μας παρακολουθεί.  Αλλά ποτέ δεν μας έχουν 

κακοποιήσει σωματικά ή λεκτικά.  Οπότε τους αγνοούμε.  Μέχρι να επιστρέψουμε 

στις εγκαταστάσεις.  Τότε λέμε αστεία γι' αυτούς. 

  

Προφανώς, η λέσχη του Έλμερ πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι μια 

μυστική βάση.  Και το προσωπικό διεξάγει πειράματα που σχετίζονται με τον 

ψυχολογικό πόλεμο.   

  

Τα χαζά αστεία υποτίθεται ότι παίζουν μεγάλο ρόλο.  (Αυτό είναι το μόνο μέρος 

που φαίνεται αληθοφανές.) 

  

Ο Έλμερ έγραψε ακόμη και ένα διήγημα με τίτλο "Η πόλη μας εκκεντρική".  

Βασίζεται στην "παρακολούθηση" του Gebhardt.   

  

Δυστυχώς, είναι δύσκολο να μεταφραστεί, επειδή είναι γραμμένο σε αμερικανική 

αργκό. 

  



 


