
 

 

 

 

 


 

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής της Oprah Winfrey (διάσημης αμερικανίδας 

παρουσιάστριας, φιλοξενούμενος ήταν ο Tommy Hilfiger (αμερικανός 

σχεδιαστής μόδας).  

Τον ρώτησε αν οι δηλώσεις του για τις φυλετικές διακρίσεις, για τις οποίες τον 

κατηγορούν, ήταν αλήθεια. Του ζήτησε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει 

δηλώσεις που έκαμε, όπως:  

«Αν ήξερα πως αφρο-αμερικάνοι, ισπανοί, εβραίοι και ασιάτες θα αγόραζαν τα 

ρούχα μου, δε θα τα έφτιαχνα τόσο ωραία. Επιθυμία μου είναι αυτοί οι άνθρωποι 

να μην αγοράζουν τις δημιουργίες μου. Επειδή έχουν δημιουργηθεί για τους 

ανώτερης κατηγορίας λευκούς ανθρώπους. 

Η απάντησή του Tommy Hilfiger ήταν ένα απλό ΝΑΙ!  

Τότε η Oprah του ζήτησε να εγκαταλείψει αμέσως την εκπομπή της. 

 

Μπράβο της!!! 

 

                 
 

Η σκηνή διαδραματίστηκε σε μια πτήση των Βρετανικών Αερογραμμών μεταξύ 

Τζιοχάνεσμπουργκ και Λονδίνου. 

Μια λευκή γυναίκα, γύρω στα 50, καθόταν δίπλα από έναν μαύρο άντρα.  

Φανερά ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, κάλεσε μια αεροσυνοδό. 

- Τι συμβαίνει κυρία; ρώτησε η αεροσυνοδός. 

- Πράγματι δεν το βλέπεις; απάντησε η γυναίκα. Με τοποθέτησες δίπλα από έναν μαύρο 

άντρα. Δε θέλω να κάθομαι δίπλα από κάποιον, που ανήκει σε μια τέτοια σιχαμερή φυλή... 

Να μου δώσετε άλλη θέση.  

- Ηρεμήστε, παρακαλώ, είπε η αεροσυνοδός. Σχεδόν όλες οι θέσεις σ’ αυτήν την πτήση είναι 

κατειλημμένες. Θα κοιτάξω αν υπάρχει άλλη διαθέσιμη θέση. 

Η αεροσυνοδός έφυγε και επέστρεψε σε λίγα λεπτά. 

- Κυρία μου, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην οικονομική κατηγορία. 

Μίλησα στον καπετάνιο και με πληροφόρησε ότι υπάρχει μόνο μια θέση πρώτης κατηγορίας. 

Προτού η κυρία προλάβει να πει οτιδήποτε, η αεροσυνοδός συνέχισε: 

- Δεν είναι σύνηθες για την εταιρεία μας να επιτρέπει σε κάποιον από την οικονομική 

κατηγορία να καθίσει στην πρώτη κατηγορία. Υπό τις περιστάσεις όμως, ο καπετάνιος νιώθει 

πως θα ήταν σκανδαλώδες να υποχρεώσει κάποιο να καθίσει δίπλα από κάποιον άλλο, τόσο 

αηδιαστικό. 

Και γυρνώντας αμέσως προς τον μαύρο άνδρα είπε: 

- Επομένως, κύριε, αν θέλετε, παρακαλώ πάρτε τις αποσκευές σας. Μια θέση πρώτης 

κατηγορίας σας περιμένει. 

Αμέσως, οι υπόλοιποι επιβάτες, που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τα συμβαίνοντα, 

όρθιοι, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα!!! 

 

Τα σχόλια περιττεύουν. 

          ΔΔ 


