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Ο αγώνας συνεχίζεται! 
  

Οκτώ δεκαετίες μετά τη συνθηκολόγηση της Βέρμαχτ στις 8 

Μαΐου 1945, το μεταπολεμικό εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα είναι 

ισχυρότερο από ποτέ όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

  

Δεκαετίες μαζικών 

δολοφονιών, εκδιώξεων, 

διώξεων και δυσφήμισης δεν 

αρκούσαν για να 

καταστρέψουν τον σπόρο της 

λαμπρής ιδέας του 

πολυαγαπημένου μας Φύρερ 

Αδόλφου Χίτλερ. 

  

Όλοι οι εθνικοσοσιαλιστές και 

άλλοι φυλετικά 

ευαισθητοποιημένοι 

συμπατριώτες και φυλετικοί 

συγγενείς αγωνίζονται δίπλα-
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δίπλα για τη διατήρηση των Λευκών μας. 

  

Το κίνημα έχει πράγματι ισχυροποιηθεί, αλλά ο κίνδυνος του 

βιολογικού λαϊκού θανάτου είναι επίσης πολύ μεγαλύτερος 

σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. 

  

Ο απελπισμένος εχθρός βρίσκεται στη διαδικασία διάπραξης 

γενοκτονίας εναντίον όλων των Λευκών. Τα μέσα του είναι η 

μη λευκή μετανάστευση, η διαστρέβλωση του πολιτισμού και η 

ανάμειξη των φυλών.  

  

Είτε "νόμιμα" είτε "παράνομα", είτε σε εκλογική μάχη είτε σε 

μάχη στο δρόμο, είτε οπλισμένος με προπαγανδιστικό υλικό 

είτε σε ένα πεδίο μάχης διαφορετικού είδους: κάθε 

εθνικοσοσιαλιστής πρέπει να κάνει το καθήκον του! 

  

Gerhard Lauck 
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Δύναμη μέσω του γέλιου: 

Διαχείριση με καρότο και ραβδί  
  

Βαρόνος 
  

Χάρη στις συμβιβαστικές φωτογραφίες που τράβηξα στο 

τελευταίο πάρτι του γραφείου, με κάλεσαν να υποβάλω ένα 

ακόμη άρθρο.  Έτσι αποφάσισα να γράψω για το "στυλ 

διαχείρισης" εδώ μέσα.  

  

Μια τεχνική που χρησιμοποιείται από το Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού μας αναφέρεται συνήθως ως "το καρότο και το 

ραβδί".  

  

Οι καλές επιδόσεις ανταμείβονται με την υπόσχεση της 

ενδεχόμενης μεταφοράς στο πρόγραμμα Lebensborn.  Ωστόσο, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι καλύτερες επιδόσεις, η 

μεταφορά αυτή γίνεται μόνο κατά τη συνταξιοδότηση μετά από 

μακρά και επιτυχημένη σταδιοδρομία.  

  

Η κακή συμπεριφορά, από την άλλη πλευρά, τιμωρείται με 

μεταφορά στη μονάδα μας στο Τελ Αβίβ.  (Στην 

πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει εκεί.  Κανείς δεν 

επέστρεψε ποτέ και δεν μας το είπε).  

  

Φυσικά, η διοίκηση προσπαθεί να αναθέσει καθήκοντα στα 

άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες.  Ακόμη και άτομα με λίγες 

ή καθόλου δεξιότητες αξιοποιούνται.  Εξάλλου, πού αλλού θα 

βρίσκαμε το διευθυντικό μας προσωπικό;  
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Μερικές φορές είναι αναγκαία δημιουργικά, ακόμη και 

απελπισμένα, μέτρα πρόσληψης.  Αυτό δεν ήταν εύκολο μετά 

την απώλεια της Σαγκάης.  Αλλά αυτό δεν μας σταμάτησε.  Για 

παράδειγμα, ακόμη και τα σκυλιά, οι γάτες, οι παπαγάλοι και 

άλλα μέλη της οικογένειας παίζουν σημαντικό ρόλο.  

  

Ένας σκύλος είναι διευθυντής γραφείου.  

  

Μια γάτα είναι ρεσεψιονίστ.  

  

Ένας παπαγάλος διοικεί τη δική μας μικρή "Luftwaffe".  

  

Τρία γαϊδουράκια συμμετέχουν στο διοικητικό μας συμβούλιο.  
  

Έχουμε ακόμη και έναν γάιδαρο.  (Παρά το γεγονός ότι έχει 

μόνο δύο πόδια, κάνει εξαιρετική δουλειά και ως ο σοφός 

γάιδαρος του σπιτιού μας!  Το ταλέντο του στα χαζά αστεία 

είναι θρυλικό).  

  

Χάρη στις ευρωπαϊκές μας ρίζες, το να πίνουμε στη δουλειά δεν 

είναι ταμπού.  Θεωρείται μέρος της κοινωνικής μας ζωής. Και 

μια πολύτιμη πηγή έμπνευσης.  

  

Ενθαρρύνεται ο "καταιγισμός ιδεών" - με ή χωρίς πολύ μυαλό, 

αλλά κατά προτίμηση με άφθονο αλκοόλ.  Είναι επίσης πολύ 

διασκεδαστικό.  Όλα τα είδη των ανοησιών μπορούν να 

ξεστομίζονται χωρίς ντροπή ή αμηχανία.  Αρκεί να πει κανείς τη 

μαγική λέξη: "καταιγισμός ιδεών".   

  

Κατά προτίμηση με ίσιο πρόσωπο.  Εάν είναι δυνατόν.  
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