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Γιατί εντάχθηκα στο NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 

  

   Γύρω στον Σεπτέμβριο του 2014 ένιωθα μεγάλη απογοήτευση για την 

κατάσταση των πραγμάτων στις ΗΠΑ 

σήμερα.  Αυτή δεν είναι πλέον η χώρα 

στην οποία ήρθαμε οι γονείς μου και 

εγώ από επιλογή!  Έχουμε εκφυλιστεί 

σε μια ολιγαρχική πλουτοκρατία.  Όλοι 

μας είμαστε πλέον φορολογικές 

αγελάδες, σκλάβοι των τόκων και 

εργατοπατέρες (μεταξύ όλων των 

άλλων προβλημάτων - η παράνομη 

μετανάστευση είναι ένα μεγάλο 

πρόβλημα στην περιοχή όπου ζω). 

   Θυμήθηκα τι είχε πει ο πατέρας μου 

για το "ο Χίτλερ είχε κάποιες καλές 

ιδέες..." και αναρωτήθηκα αν υπήρχε 

κάτι τέτοιο στην Αμερική.  Έτσι από 

καπρίτσιο έψαξα στο Google.  Υπήρχε 
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μια τέτοια οργάνωση!  Έτσι επικοινώνησα μαζί τους και τους έστειλα μια 

επιστολή γνωριμίας.  Ο επικεφαλής της αναγνώρισε ότι ήμουν "καλός 

συγγραφέας" και με ρώτησε αν θα ήμουν πρόθυμος να γράψω ένα άρθρο γι' 

αυτούς.  Έστειλα το άρθρο, μετά άλλο ένα, μετά άλλο ένα...  Είχα πολύ λίγη 

επαφή μαζί τους, εκτός από ένα περιστασιακό αίτημα για ένα ακόμη άρθρο. 

   Απογοητεύτηκα λίγο από τις λιγοστές επικοινωνίες.  Αλλά κατά την έρευνά μου 

για τη συγγραφή αυτών των άρθρων έπεσα πάνω σε κάποιες πληροφορίες, οι 

οποίες αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από ένα φόρουμ στο Διαδίκτυο.  Έτσι το 

έψαξα περαιτέρω και έγινα μέλος.  Πολύ σύντομα ένας στρατολόγος του NSDAP/

AO επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν θα ήμουν πρόθυμος να βοηθήσω.   

   Σε αντίθεση με την άλλη ομάδα, οι επικοινωνίες τους μαζί μου ήταν συχνές, και 

επιτέλους ένιωσα ότι είχα την ευκαιρία να κάνω "κάτι" για ένα μεγαλύτερο σκοπό.  

Το μόνο που περίμενα να κάνω ήταν να συνεισφέρω μεταφράζοντας έγγραφα.  

Ωστόσο, αναγνώρισαν αμέσως ότι είχα "άλλες ικανότητες" και δεν καθυστέρησαν 

να τις αξιοποιήσουν. 

   Σε αυτό το σημείο έκανα κάποια έρευνα για να μάθω ποιος ακριβώς ήταν ο Ger-

hard Lauck.  Διάβασα ό,τι μπορούσα να βρω γι' αυτόν.  Πολλά από αυτά είναι 

γραμμένα από τον "εχθρό".  Αλλά ξέρω πώς να διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές 

και είμαι ικανός να λάβω υπόψη μου την πηγή στην ανάλυσή μου.  Μου παρείχαν 

επίσης κάποιο αυτοβιογραφικό υλικό στο πακέτο πληροφοριών που μου έστειλαν, 

και άκουσα κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες είχε δώσει συνέντευξη.  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφάσισα ότι ο Gerhard Lauck ήταν ένας 

άνθρωπος που σεβόμουν και θα ήμουν ευτυχής να δουλέψω για αυτόν. 

   Όλο αυτό το διάστημα (και τα τελευταία χρόνια) εργάζομαι για έναν οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ποιος ήταν ο αρχικός τίτλος του Χίτλερ για το Mein 

Kampf;  Ήταν Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und 

Feigheit, ή Τεσσεράμισι χρόνια (του αγώνα) ενάντια στο ψέμα, την ηλιθιότητα και 

τη δειλία.  Αυτό συνόψιζε τέλεια τη δουλειά μου.  Ψέματα, βλακεία και δειλία.  

(Μπορώ να μοιραστώ μερικά άρθρα στον Τύπο σχετικά με την οργάνωση στην 

οποία εργάζομαι.  Οι τοπικές εφημερίδες έχουν μια μεγάλη μέρα μαζί μας.  

Αναφέρονται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ως: Λοιπόν, θα το αφήσω αυτό έξω!  

Για να δώσω ένα ασήμαντο παράδειγμα από την καθημερινότητά μου, ως 
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Διευθυντής Πληροφορικής είμαι αυτός που μου ζητείται να στήσω ένα lap top και 

έναν προβολέα στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το χρειάζονται.  

Κανείς άλλος δεν φαίνεται να έχει τη νοημοσύνη ή την ικανότητα να συνδέσει ένα 

φορητό υπολογιστή σε έναν προβολέα και να τον ενεργοποιήσει.  Αλλά ακόμα κι 

έτσι, όταν ερχόμουν για να το κάνω, με κατεύθυναν... "συνδέστε το φορητό 

υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet και το καλώδιο 

VGI στον προβολέα...".  Σας ευχαριστώ, Dr. Science, που με αντιμετωπίζετε σαν 

πεντάχρονο παιδί)! 

   Η αντιμετώπιση του    Gerhard Lauck απέναντί μου βρίσκεται στο αντίθετο 

άκρο του φάσματος!  "Εδώ είναι ένας τύπος με κάποιες ικανότητες, ας δούμε πού 

μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε καλύτερα".  Τι αναζωογονητική αντίθεση! 

   Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτό που με προσέλκυσε στην NSDAP/AO είναι ότι 

υπάρχει ικανή ηγεσία, ο υπεύθυνος δεν είναι υπεράνω της επικοινωνίας με τα 

"τσιράκια" και η οργάνωση κάνει κάτι αξιόλογο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.  

Κοίταξα και άλλες οργανώσεις, αλλά δεν μου αρέσει να φοράω στολές και να 

συμμετέχω σε ακτιβισμό στο δρόμο.  Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτές τις 

δραστηριότητες, απλώς δεν ήταν κάτι που με προσέλκυε, ούτε υπήρχαν πολλές 

ευκαιρίες για να κάνω κάτι τέτοιο στην αγροτική περιοχή όπου ζω. 

   Μέχρι σήμερα, τίποτα από το NSDAP/AO δεν με έχει κουράσει.  Ήταν μια 

πρόκληση, με τη θετική έννοια της λέξης.  Μου άρεσε να κάνω όλη τη δουλειά 

που μου ανατέθηκε.  Όσον αφορά το τι με έχει μπερδέψει, μπορώ να αναφέρω 

μόνο τις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος που κυκλοφορεί από τον προμηθευτή 

λογισμικού μας.  Μου πήρε λίγο χρόνο (λιγότερο από ένα μήνα) για να 

κατανοήσω πλήρως τη ροή εργασιών, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι τα καταφέρνω.  

Όσο περισσότερα μαθαίνω για τον οργανισμό, τόσο περισσότερο εκτιμώ το πόσο 

καλά λειτουργεί. 
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Δύναμη μέσω του γέλιου: 

Μια ματιά στο εσωτερικό της επιχείρησής 

μας 
  

Baron 
  

Πολλοί άνθρωποι, φίλοι και εχθροί, είναι περίεργοι για την εσωτερική λειτουργία 

της επιχείρησής μας.  

 

Ως μακροχρόνιος συμμετέχων είχα κάτι περισσότερο από μια μικρή ματιά στην 

επιχείρησή μας. 

 

Ωστόσο, πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια. Όχι μόνο η δική μου. Η 

ασφάλεια όλων! Ως εκ τούτου, πρέπει να επιλέγω προσεκτικά τα λόγια μου. Πολύ 

προσεκτικά. 

 

Φανταστείτε το ακόλουθο σενάριο: 

  

Εργάζεστε σε ένα ψυχιατρείο.  

 

Μια μέρα οι τρόφιμοι εξεγείρονται και καταλαμβάνουν την εξουσία. Πρέπει να 

σκεφτείτε γρήγορα για να σωθείτε. Έχετε μια σπουδαία ιδέα. 

 

Αποφασίζετε να προσποιηθείτε ότι είστε ένας από τους τροφίμους! 

 

Φυσικά, αυτό είναι μια λεπτή πράξη ισορροπίας. 

 

Από τη μία πλευρά, αν φέρεσαι πολύ φυσιολογικά, δεν θα περάσεις ως τρελός. 

 

Από την άλλη, αν φέρεσαι πολύ τρελά, δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά και δεν θα 

έχεις λόγο στο νέο καθεστώς. (Θυμηθείτε, μιλάμε για τρόφιμους ενός 

ψυχιατρείου. ΟΧΙ για εκλεγμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους!) 

 

Με άλλα λόγια, πρέπει να φέρεστε και να μιλάτε με συνέπεια μισό τρελά, μισό 

φυσιολογικά. 

  

Φυσικά, αυτή η σύγκριση μεταξύ του γραφείου μας και ενός φρενοκομείου είναι 
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υπερβολή. Αλλά αρνούμαι να προσδιορίσω τον βαθμό της υπερβολής.  

 

Αν υπάρχει.  
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