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Γιατί είμαι "Ναζί" 
  

Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου προσλήφθηκε από την NSDAP/
AO στις αρχές του 2014 και έγινε αμέσως ένας εξαιρετικά 
πολύτιμος συνεργάτης. Αυτός ο εθνικοσοσιαλιστής σύντροφος 
έπαιξε βασικό ρόλο στο Video Project μας την άνοιξη του 2014, το 
οποίο, με τη σειρά του, επέτρεψε την επέκταση του NS NEWS 
BULLETIN την επόμενη άνοιξη. 
   
  
   Κανείς δεν εκπλήσσεται περισσότερο 
από εμένα που βρίσκομαι μεταστραφείς 
σε μια ιδεολογία που έχει κακοποιηθεί 
τόσο πολύ ώστε να θεωρείται από τον 
λαό ως το πιο κακό έγκλημα σκέψης και 
το πνευματικό παιδί του πιο κακού 
ανθρώπου που περπάτησε στη γη, του 
εθνικοσοσιαλισμού και του Αδόλφου 
Χίτλερ. 
   Σε όλη μου τη ζωή υπήρξα ευλαβικός 
λάτρης της αλήθειας, όπου και αν 
βρίσκεται και με όποια μορφή και αν 
έχει.  Αυτό με έχει οδηγήσει σε μερικά 
ενδιαφέροντα μονοπάτια στη ζωή.  
Ορισμένες φορές αυτά τα μονοπάτια 
έχουν αποδοκιμαστεί από μέλη της 
οικογένειας που δεν ήταν τόσο 
ειλικρινείς στις συναλλαγές τους και 
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σίγουρα έκαναν όλο και πιο δύσκολο το να εργάζομαι σε έναν κόσμο που είναι 
όλο και πιο διεφθαρμένος και άψυχος.  Τελικά έφτασα σε ένα σημείο της ζωής 
μου όπου είμαι σε μια ηλικία και φυσική κατάσταση που η εργασία είναι 
αδύνατη, αλλά η λαμπερή αλήθεια, σε όλη της τη δόξα, εξακολουθεί να 
παραμένει μέσα μου και στις πράξεις που επιλέγω να κάνω.  Την έχω βρει άξιο 
και πιστό σύντροφο στη ζωή. 
   Ένα πράγμα που ανακάλυψα για την αλήθεια είναι ότι, ενώ ζει σε μια καρδιά, 
δεν πεθαίνει.  Δεν χρειάζεται ειδικά στηρίγματα και σύμπλεγμα ψεμάτων και 
τεχνάσματα για να υπάρχει όχι μόνο, αλλά να ευδοκιμεί και να ευημερεί.  Στην 
πραγματικότητα, κανένα σύστημα δικαιοσύνης και νόμων δεν μπορεί να 
θεωρηθεί βιώσιμο χωρίς αυτήν.  Στην ουσία, έχει τα χαρακτηριστικά της φωτιάς 
και του αέρα, της γης και του νερού.  Μοιάζει πολύ με μια δύναμη της φύσης, 
αλλά κατοικεί στην ανθρώπινη καρδιά.  Αντίθετα, κάθε εχθρός της αλήθειας είναι 
τελικά καταδικασμένος, απλώς η καθαρή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για 
την απόκρυψή της δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.  Η υπηρέτρια της αλήθειας 
είναι οι "ακούσιες συνέπειες", αλλιώς γνωστή ως "ομοιόσταση", μια άλλη δύναμη 
της φύσης.  Στην ευρύτερη θεώρηση των πραγμάτων, η αλήθεια και η 
πραγματικότητα όπως είναι πρέπει να επικρατήσουν. 
   Το έδαφος του εθνικοσοσιαλισμού είναι οι αναλλοίωτοι νόμοι της φύσης, και 
έτσι η αλήθεια έχει ανεκτίμητη αξία, διότι μπορεί να οριστεί μόνο από αυτούς 
τους νόμους.  Η αντίληψή μας για την αλήθεια αλλάζει μόνο αν κάναμε λάθος για 
τους νόμους της φύσης.  Ο σοφός άνδρας ή γυναίκα αναθεωρεί έτσι την 
κατανόηση της αλήθειας ώστε να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις του για τη 
φύση.  Όταν αυτές οι αντιλήψεις είναι σωστές και ευθυγραμμίζονται με αυτές τις 
δυνάμεις, τις ονομάζουμε αναφαίρετες αλήθειες.  Όταν κάνουμε λάθος, έχουμε 
καθήκον να αναθεωρήσουμε αναλόγως ή να υποστούμε τις συνέπειες που έχουν 
σχεδιαστεί για όσους αρνούνται τη φύση και τη ζωή. 
   Εγώ, όπως τα περισσότερα άτομα σήμερα, μορφώθηκα από το ελεγχόμενο από 
τους μαρξιστές δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.  Αυτή η φανατική αντι-ζωή και 
αντι-φύση, και εξ ορισμού αντι-αλήθεια, και ψευδής θρησκεία είναι ένας 
ανθρώπινος δαίμονας που απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας με τη μορφή 
ανθρώπινης υποστήριξης, για να υπάρξει.  Για να πάει ενάντια στα ίδια τα 
ρεύματα της ζωής και της ίδιας της φύσης χρειάζονται τεράστιες ποσότητες 
ανθρώπινης άρνησης, φόβου και ψεύδους.  Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
αναγκαστικά να λειτουργεί αναποτελεσματικά και να έχει ανθρώπινα 
σχεδιασμένες συνέπειες που φοβούνται περισσότερο από τον ίδιο τον θάνατο.  
Μόνο η μετριότητα μπορεί να παραμείνει.  Κάθε σύστημα αληθινής αξίας είναι, 
κατά το πνεύμα, αντίθετο προς αυτό το τέρας.  Βρήκα τον εαυτό μου στη ρίζα του 
εντελώς ασύμβατο με τέτοια ψέματα και τεχνάσματα. 
   Ο μύθος ότι η πλειοψηφία στηρίζει αυτό το αντι-αλήθεια, αντι-αξιοκρατικό, 
αντι-ζωικό μεγαθήριο κρατά πολλούς ανθρώπους σε σιωπηλή συνενοχή.  Οι 
καλύτεροι αθλητές και ακαδημαϊκοί της φυλής μας γνωρίζουν ότι κάτι δεν πάει 
καλά, γιατί είναι σε θέση να το δουν πιο καθαρά.  Σήμερα, οι καλύτεροι 
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τιμωρούνται.  Αύριο, μπορεί να τους βγάλουν έξω και να τους πυροβολήσουν.  Η 
αμφισβήτηση αυτής της επιβεβλημένης από τον άνθρωπο τάξης πραγμάτων είναι 
ασυγχώρητη, αλλά και αναπόφευκτη για τα καλύτερα μυαλά.  Δεν είναι δύσκολο 
να δει κανείς ότι ο κόσμος έχει ανατραπεί με κάποιο τρόπο.  Το λάθος έχει γίνει 
σωστό.  Η μελλοντική δυστοπία είναι μπροστά μας. 
   Όταν ένα αμφισβητούμενο μυαλό σαν το δικό μου αντιμετωπίζει αυτό που του 
έχουν πει ότι είναι το καθαρό κακό στον εθνικοσοσιαλισμό και το εξετάζει 
πραγματικά - ας πούμε, διαβάζει το Mein Kampf και δεν βρίσκει το παραλήρημα 
ενός τρελού, αλλά τις μετρημένες παρατηρήσεις ενός λαμπρού πολιτικού μυαλού, 
δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί τι άλλα ψέματα έχουν ειπωθεί.  Κοιτάζοντας 
βαθύτερα στα πλάνα των ειδήσεων της εποχής αποκαλύπτει μια καθαρή και 
τακτοποιημένη εθνικοσοσιαλιστική κοινωνία που είναι ευτυχισμένη και 
καρποφόρα.  Αυτός ο μεγαλύτερος από τους κακούς ανθρώπους που περπάτησε 
στη γη δεν κρύβεται πίσω από αλεξίσφαιρες ασπίδες, αλλά περπατάει ελεύθερα 
ανάμεσα στους ανθρώπους που ακτινοβολούν ευτυχισμένοι και υγιείς.  Η 
αυτοπεποίθησή του είναι αισθητή.  Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη 
μιζέρια της σημερινής μας εποχής και τους πολιτικούς που λένε ψέματα και 
κρύβονται πίσω από ασπίδες και κάνουν μόνο ελεγχόμενες εμφανίσεις σε 
σεναριακά περιβάλλοντα. 
Και να σκεφτείτε ότι αυτό είναι που οι σύμμαχοι βομβάρδισαν με φωτιά;  
Αλήθεια;!  Είναι αδιανόητο και απωθεί το μυαλό. 
   Μια σοβαρή εξέταση του εβραϊκού ζητήματος αποκαλύπτει μια εξωγήινη 
συμμορία που ως μια μικροσκοπική μειονότητα ελέγχει πραγματικά τα μέσα 
ενημέρωσης και τα οικονομικά, καθώς και όλους τους άλλους μοχλούς εξουσίας, 
ελέγχοντας ακόμη και τις απόψεις της αντιπολίτευσης!  Δεν μπορεί παρά να 
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Χίτλερ ήταν ένοχος μόνο για την 
αποσύνδεση από αυτές τις δυνάμεις της δουλείας των συμφερόντων και την 
απόλαυση μερικών γλυκών χρόνων ελευθερίας και ευρείας ευημερίας ως 
αποτέλεσμα.  Μόνο ένας παγκόσμιος πόλεμος υπό εβραϊκή καθοδήγηση ήταν 
ικανός να καταστρέψει την εξουσία ενός ελεύθερου λαού και στη συνέχεια να τον 
προπαγανδίσει ως "κακό" για πάντα μετά.  Ο τελικός στόχος, ασφαλώς, είναι να 
καταστεί η αντίσταση κάθε είδους παράνομη, ως αντισημιτισμός, και να 
τιμωρείται με θάνατο, όπως έγινε την τελευταία φορά που είχαν πλήρη εξουσία 
κατά τη διάρκεια της εβραιοκρατούμενης Κόκκινης Τρομοκρατίας.  Η περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος αποκαλύπτει ένα σύμπλεγμα ψεμάτων και ανυπόστατων 
ισχυρισμών που εκπλήσσουν με την έκταση και το βάθος τους.  Ένας 
σκεπτόμενος άνθρωπος που κατέχει πλήρως τις δυνατότητές του δεν μπορεί παρά 
να καταλήξει στο λογικό συμπέρασμα ότι η περαιτέρω αντίσταση είναι 
υποχρεωτική, αν η αλήθεια, η ελευθερία και η ευημερία πρόκειται ποτέ να γίνουν 
ξανά το γενέθλιο δικαίωμα των Γερμανών.   
   Το όνειρο της ελευθερίας, της ευημερίας και της ζωής σε αρμονία με τη φύση 
δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο.  Είναι το μόνο όνειρο που υπάρχει.  Το καθήκον 
μας σήμερα είναι να διδάξουμε στους νέους μας αυτή την αλήθεια και να τους 
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εμφυσήσουμε τη γνώση ότι η αλήθεια και η ελευθερία δεν είναι μόνο εφικτές, 
αλλά αξίζει να αγωνιστούμε για αυτές με τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό 
τρόπο και ναι, τελικά, αξίζει να πεθάνουμε γι' αυτές.  Το να διατηρούμε 
ζωντανούς τους πυρήνες της αλήθειας είναι η πιο ανατρεπτική και ζωογόνος 
ενέργεια που μπορεί να γίνει.  Υποστηρίξτε τα συστήματα που βασίζονται στην 
αξία, όποτε και όπου μπορείτε.  Υποστηρίξτε την καθαρή επιστήμη, υποστηρίξτε 
την ομορφιά και την ισορροπία, υποστηρίξτε τη φύση, υποστηρίξτε την αληθινή 
δικαιοσύνη έναντι της εκδίκησης, υποστηρίξτε την ελευθερία του λόγου και 
υποστηρίξτε την αλήθεια.  Υποστηρίξτε το φυλετικό σας είδος όπως και όποτε 
είναι δυνατόν.  Με αυτές τις ενέργειες, διατηρείτε ζωντανή μια φωτιά από την 
οποία μπορούν να ξεπηδήσουν όλα τα άλλα καλά πράγματα.  Το να διατηρείτε 
ζωντανή τη μνήμη του Τρίτου Ράιχ είναι η πλουσιότερη πηγή ανοικοδόμησης 
όσων έχουν χαθεί που υπάρχει.  Υποστηρίξτε τη διατήρηση του Mein Kampf και 
άλλων σημαντικών εθνικοσοσιαλιστικών συγγραμμάτων.  Διατηρήστε έντυπα 
αντίτυπα στις βιβλιοθήκες σας και συζητήστε τα όταν μπορείτε.  Με τον καιρό, 
είναι αναπόφευκτο ότι θα τα αναλάβουν και πάλι οι νοήμονες άνθρωποι της 
φυλής μας.  Όλα τα πράγματα επανέρχονται στην ώρα τους. 
   Αυτή η πίστη στην αλήθεια και την ελευθερία δεν θα πεθάνει ποτέ μέχρι να 
φύγει και ο τελευταίος από εμάς από το πρόσωπο αυτής της γης.  Μια τέτοια γη 
δεν θα είναι κατάλληλη για να ζήσει καμία φυλή, πόσο μάλλον η δική μας.  Αλλά, 
μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.  
Αφήστε το φως της αλήθειας να φωτίσει το δρόμο σας.  Η φύση είναι μια 
ασταμάτητη δύναμη.  Ευθυγραμμιστείτε μαζί Της και το μέλλον είναι δικό μας. 



5 

Γιατί έγινα μέλος του 
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 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 
άλλο ένα άρθρο. 
   Απογοητεύτηκα λίγο από τις λιγοστές ανακοινώσεις.  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 
Gerhard Lauck.  Διάβασα ό,τι μπορούσα να βρω γι' αυτόν.  Πολλά από αυτά είναι 
γραμμένα από τον "εχθρό".  Αλλά ξέρω 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 
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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 
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.  Έψαξα 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 του 
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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Έλεγχος παρασίτων 
  

Το πρώτο κινούμενο σχέδιο στη σειρά πειραματικών βίντεο ασχολείται με 
την καταπολέμηση των παρασίτων. Ακολουθεί το κείμενο. 
  
   Ο έλεγχος των παρασίτων είναι απολύτως απαραίτητος για την υγεία και την 
ευτυχία κάθε κοινωνίας. 
   Υπάρχουν πολλά είδη παρασίτων. Τα έντομα και τα τρωκτικά είναι γνωστά.  
Αλλά δεν είναι τα χειρότερα. 
   Το πιο επικίνδυνο παράσιτο είναι το παράσιτο Apex. 
   Σε αντίθεση με άλλα παράσιτα, το Apex Parasite δεν σκοτώνει για χάρη της 
επιβίωσής του.  Σκοτώνει επειδή έχει ένα βαθύ ενστικτώδες μίσος κατά της 
ανθρώπινης ψυχής.  Εναντίον της φύσης.  Κατά του Θεού. 
   Πάνω απ' όλα, αυτό το παράσιτο Apex μισεί τους Άριους. 
   Ο δυτικός πολιτισμός είναι άρρωστος, επειδή έχει μολυνθεί από αυτό το 
παράσιτο. 
   Το παράσιτο Apex μολύνει το θύμα του με τοξίνες.  Ορισμένες από αυτές τις 
τοξίνες επιτίθενται στο σώμα μας.  Όπως τα βιολογικά όπλα που κατασκευάζει ο 
άνθρωπος.  Άλλες τοξίνες επιτίθενται στο μυαλό μας.  Όπως η τεχνητή ψυχική 
ασθένεια που είναι γνωστή ως πολιτική ορθότητα. 
   Αυτή δεν είναι η πρώτη ανθρωπογενής επιδημία στην παγκόσμια ιστορία.  Η 
Γερμανία της Βαϊμάρης βίωσε μια παρόμοια επιδημία πριν από εκατό χρόνια. 
   Οι εμπειρογνώμονες της SS βρήκαν μια αποτελεσματική θεραπεία.  Εντοπισμός 
και εξουδετέρωση του χειρότερου φορέα της πανούκλας: το παράσιτο Apex. 
   Ο έλεγχος των παρασίτων δεν είναι εύκολος!  Απαιτεί επαγρύπνηση.  Και καλή 
υγιεινή. 
   Ωστόσο, τα παράσιτα θα υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει η λεγόμενη τελική 
λύση.  Ο αποτελεσματικός έλεγχος των παρασίτων είναι η μόνη λύση. 
   Οι αφανείς ήρωες των SS αξίζουν αναγνώριση για το πρωτοποριακό τους έργο.  
Δυστυχώς, περιορίστηκαν από υπερβολικό ανθρωπισμό. 
   Δεν θα ξανακάνουμε αυτό το λάθος. 
   Την επόμενη φορά, όχι άλλο Mister Nice Guy! 
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