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Οι σωστοί άνθρωποι 

για τη σωστή θέση εργασίας 
  

Το πρώτο καθήκον της προπαγάνδας είναι να κερδίσει ανθρώπους για τη 

μετέπειτα οργάνωση- το πρώτο καθήκον της οργάνωσης είναι να κερδίσει 

ανθρώπους για τη συνέχιση της προπαγάνδας. - Mein Kampf, προπαγάνδα και 

οργάνωση 

  

   Σημειώστε! 

   Το πρώτο καθήκον της προπαγάνδας 

είναι η στρατολόγηση ανθρώπων για 

την οργάνωση.  Όχι η παροχή 

"ψυχαγωγίας" σε ηδονοβλεψίες και 

χομπίστες.  

   Το πρώτο καθήκον της οργάνωσης 

είναι η στρατολόγηση ανθρώπων για 

την παραγωγή ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣΙΑΣ.  

Όχι η παροχή μιας "κοινωνικής λέσχης" 

για στρατηγούς της πολυθρόνας, 

φιλοσόφους και αιρετικούς. 

   Κάθε αληθινός εθνικοσοσιαλιστής 

αποδεικνύεται άξιος του ονόματος 

"εθνικοσοσιαλιστής" κάνοντας 

πραγματικά κάτι για τον σκοπό!  Το να 

είσαι "αληθινός πιστός" δεν αρκεί. 

 

#187                                                                                                                                          10 / 2022 (133) 



2 

   Το NSDAP/AO αναζητά DOERS.  Όχι ΜΙΛΗΤΕΣ! 

   Αυτοί οι πράττοντες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

παράγουν προπαγάνδα 

  

ACTIVISTS 

διανέμουν προπαγάνδα 

  

ΔΩΡΕΕΣ 

οικονομική προπαγάνδα 

  

   Το NSDAP/AO αναζητά αφοσιωμένους εθνικοσοσιαλιστές!  Οι καλύτεροι 

άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν.  Εμείς κάνουμε ακριβώς αυτό.  Και το 

λατρεύουν.  Ακολουθεί αυτό που έγραψε ένας από τους πιο πολύτιμους 

νεοσύλλεκτους μας: 

  

   Πώς βρέθηκα εδώ; 

   Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την αφήγηση στην τηλεόραση, τις εφημερίδες 

και το ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω.  Τα πράγματα απλά δεν 

έβγαιναν και η απογοήτευσή μου για το τι να κάνω γι' αυτό με κατέθλιβε.  Έκανα 

ό,τι έπρεπε να κάνω και φαινόταν σαν να ήμουν πάντα πίσω από την οικονομική 

8άδα κάθε φορά.  

   Η αναζήτησή μου για απαντήσεις με έφερε σε ένα φόρουμ όπου άρχισα να μελετώ 

και να διαβάζω τις αναρτήσεις, τις πηγές και τα άρθρα και άρχισα να καταλαβαίνω 

ότι κάτι έπρεπε να γίνει, και μάλιστα σύντομα!  Ήμουν τόσο αρχάριος όσο δεν 

υπάρχουν άλλοι και ήμουν σε αμηχανία ως προς το τι θα μπορούσα να κάνω για να 

κάνω τη διαφορά.  Παραλίγο να εγκαταλείψω το φόρουμ επειδή με αποθάρρυνε η 

ηττοπάθεια και η ατελείωτη συζήτηση χωρίς δράση! 

   Τότε γνώρισα τον Gerhard που με έβαλε αμέσως να δουλέψω - και το λάτρεψα!  

Μου έδειξε απλούς, ασφαλείς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους 

μπορούσα να δραστηριοποιηθώ και να συμμετάσχω.  Τώρα είμαι μέλος μιας 

παγκόσμιας ομάδας ακτιβιστών και καταφέρνουμε πράγματα!   

   Διαπίστωσα ότι η εργασία αυτή ήταν η πιο ικανοποιητική και ικανοποιητική 

εθελοντική εργασία που έχω κάνει ποτέ.  Η ποιοτική διαφορά που συνεπάγεται η 

δημιουργία και η διάδοση της καθαρής αλήθειας κάνει την καρδιά μου να πετάει 

ψηλά! 

   Έχω δουλέψει με τον Gerhard μας σε διάφορα έργα, οπότε ξέρω πώς σκέφτεται 

και ξέρω ότι υποστηρίζεται από πολλά από τα ίδια μέλη της ομάδας που έχουν 
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υλοποιήσει με επιτυχία άλλα έργα!  Δεν υπάρχει τίποτα που να πετυχαίνει όσο η 

επιτυχία! 

   Κάθε χρόνο, στην επέτειο της πολιτικής μου αφύπνισης, κοιτάζω πίσω και 

ανιχνεύω τα βήματα που έκανα από αρχάριος μέχρι την ακτιβίστρια που έγινα.  

Τίποτα δεν πλησιάζει αυτό το συναίσθημα του να κάνεις πραγματικά κάτι μετρήσιμο 

και ουσιαστικό.   Περισσότεροι από ποτέ αφυπνίζονται και αντιλαμβάνονται ότι 

ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι για να διασφαλίσουμε όχι μόνο την κληρονομιά των 

προγόνων μας, αλλά και το μέλλον των απογόνων μας!  Αντί να μιλάμε και να 

παραπονιόμαστε, ήρθε η ώρα να ΔΡΑΣΟΥΜΕ.  Αυτό το απίστευτα απελευθερωτικό 

και συναρπαστικό ταξίδι της ιδεολογικής ανανέωσης και της πραγματικής δράσης 

είναι τεράστιο και μόλις τώρα αρχίζει. 

   Δεν θα μου κάνεις παρέα; 

  

   Όλο και περισσότεροι κατάλληλοι άνθρωποι εντάσσονται στην ομάδα μας.  

Κάθε νέο έργο φέρνει περισσότερους καλούς ανθρώπους.  Οι προσλήψεις μας 

περιλαμβάνουν: - τα μέλη της ομάδας μας: 

  

Επιχειρηματίες στην Ευρώπη και την Αμερική 

να διαχειρίζεται τις εκδοτικές μας εγκαταστάσεις 

  

Ιατρικός επαγγελματίας στη Βόρεια Αμερική 

κάνει έρευνα 

  

Εθελοντής στη Νότια Αμερική 

μεταφράζει βιβλία 

  

Επαγγελματίας πληροφορικής στην Άπω Ανατολή 

δημιουργεί εγχειρίδια κατάρτισης 

  

   Ορισμένοι από την "Παλιά Φρουρά" εργάζονται μαζί μας από τη δεκαετία του 

1970!   

   Νέοι και ηλικιωμένοι, νεοφώτιστοι και παλιά φρουρά, Ευρωπαίοι και 

Αμερικανοί (Βόρειοι και Νότιοι), Γερμανοί και Σλάβοι και "ρομαντικές" χώρες, 

παγανιστές και χριστιανοί και "άλλοι"... όλοι δουλεύουμε μαζί στις τάξεις του 

NSDAP/AO.  

   ΕΣΕΙΣ μπορείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας! 

  

Gerhard Lauck  
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Μικρές πόλεις της Αμερικής: 

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 

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, 
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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 πραγματοποιούνται 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 το εξωτερικό έρχονται αργότερα, αφού έχει δημιουργηθεί μια 

ορισμένη σχέση και έχει καλύτερη αίσθηση για το ακροατήριό του.   

   Η ανοιχτή εθνικοσοσιαλιστική προπαγάνδα συνήθως προορίζεται για 

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

παρά "πολιτικά" με την έννοια των σημερινών προβλημάτων και λύσεων. 

   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 με αυτούς.  Και την 

κυβέρνηση ως κοινό εχθρό. 

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

με την ιερή σβάστικα και έναν προκλητικό χαιρετισμό.  Αλλά υπάρχουν επίσης 

στιγμές και μέρη για να προετοιμάσουμε πρώτα το έδαφος. 

   Αυτός ο έμπειρος ακτιβιστής έχει χρησιμοποιήσει και τις δύο προσεγγίσεις.  

Ακόμη και διαδηλώσεις με στολή στρατιώτη καταιγίδας.  Έχει ακόμα την παλιά 

του στολή του στρατιώτη της καταιγίδας!) 

   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. 
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Ο προφορικός λόγος 
  

   Ο προφορικός λόγος είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προπαγάνδας για να 
πείσουμε και να προσηλυτίσουμε.  Κατά προτίμηση πρόσωπο με πρόσωπο.  Και 
ένας προς έναν.  Προσαρμόστε την προσέγγισή σας στο ακροατήριό σας.  
Επικεντρωθείτε στις πρωταρχικές του ανησυχίες.  Όχι στις δικές σας ιδεολογικές 
προτιμήσεις.  
   Τα φυλλάδια, οι αφίσες, τα αυτοκόλλητα κ.λπ. δεν πρέπει καν να προσπαθούν 
να "εξηγήσουν" ή να "κερδίσουν".  Στόχος τους είναι να τραβήξουν την προσοχή, 
να δημιουργήσουν ενδιαφέρον και να παράγουν ερωτήματα.  Είτε γραπτές 
έρευνες είτε επισκεψιμότητα στο Διαδίκτυο.  Η σβάστικα είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική!  
   Τα περιοδικά απευθύνονται κυρίως στους υπάρχοντες συμπαθούντες και 
υποστηρικτές.  Πρωταρχικός στόχος τους δεν είναι τόσο η "εκπαίδευση" όσο η 
μετατροπή της γενικής συμφωνίας σε συγκεκριμένη υποστήριξη.  Αυτό σημαίνει 
ακτιβισμό, εργασία ή χρήματα. ("Ηθική υποστήριξη" από μόνη της δεν είναι απλώς 
αρκετή!) 
   Τα βιβλία εξυπηρετούν την εκπαίδευση.  
   Η άνοδος του Διαδικτύου έχει υπονομεύσει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.  
Ωστόσο, το Ίντερνετ δεν τα αντικατέστησε!  Το Διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο 
εργαλείο.  Αλλά δεν είναι μια καθολική 
θεραπεία.  Κρατήστε την εργαλειοθήκη 
σας πλήρως εφοδιασμένη με όλα τα 
εργαλεία.  Και χρησιμοποιήστε κάθε 
εργαλείο με τον κατάλληλο τρόπο. 
   Φανταστείτε το ακόλουθο σενάριο: 
  
Είκοσι άνδρες συγκεντρώνονται για να 
χτίσουν ένα σπίτι.  Ο καθένας φέρνει ένα 
πριόνι.  Κανείς δεν φέρνει σφυρί. Όταν 
τον ρωτούν γιατί δεν έφερε σφυρί, ο 
καθένας δίνει την ίδια απάντηση: "Το 
σφυρί είναι χοντροκομμένο και 
παλιομοδίτικο.  Ένα πριόνι είναι υψηλής 
τεχνολογίας και μοντέρνο!" 
  
   Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά.  Η 
υπερβολική εξάρτηση από το Διαδίκτυο 
βλάπτει το κίνημα.  Ακριβώς όπως η 
έλλειψη ενός σφυριού εμποδίζει την 
κατασκευή του σπιτιού στο παραπάνω 
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σενάριο. 
   Ένα από τα βασικά ερωτήματα σήμερα είναι το εξής: Πώς θα αναπτύξουμε τον 
πιο αποδοτικό συνδυασμό μέσων και προσεγγίσεων;  Πόσα - και τι είδους - 
πριόνια και σφυριά ανήκουν στη δική μας εργαλειοθήκη, αν θέλουμε να κάνουμε 
σωστά τη δουλειά; 
   Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια.  Μέχρι στιγμής έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε.  
Ευτυχώς, δεν είμαστε μόνοι μας.  Πολλοί άνθρωποι εργάζονται από κοινού για να 
βρουν την καλύτερη δυνατή λύση.  
   Ελάτε μαζί μας! 
  
Gerhard Lauck    
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