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Οι "γενιές" του
Τα περιοδικά μας
ΠΡΏΤΗ ΓΕΝΙΆ
Γεννήθηκε τη δεκαετία του 1970.
Η γερμανόφωνη NS KAMPFRUF ξεκίνησε το 1973 με τη μορφή δελτίου.
Επεκτάθηκε σε μορφή ταμπλόιντ το φθινόπωρο του ίδιου έτους.
Η αγγλόφωνη NS REPORT ξεκίνησε το 1975 με τη μορφή δελτίου. Το 1977
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επεκτάθηκε σε μορφή ταμπλόιντ. Και μετονομάστηκε σε THE NEW ORDER.
Και οι δύο εκδόσεις εμφανίζονταν τακτικά - άλλοτε διμηνιαία, άλλοτε τριμηνιαία
- για πάνω από τρεις δεκαετίες.
Ωστόσο, περιορίστηκαν σε μορφή δελτίου γύρω στις αρχές του αιώνα.
Επιπλέον, η Μεγάλη Ύφεση τους ανάγκασε σε "χειμερία νάρκη" από το 2010 έως
το 2015. Την άνοιξη του 2015 βγήκαν από τη χειμερία νάρκη. Και έκτοτε
εμφανίζονται κάθε μήνα.

ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΕΝΙΆ
Γεννήθηκε τη δεκαετία του 1990.
Οκτώ ακόμη ταμπλόιντ εφημερίδες. Εμφανίζονται περίπου τρεις φορές το χρόνο.
Τα σουηδικά έγιναν η τρίτη γλωσσική έκδοση το 1990. Η ουγγρική η τέταρτη το
1991. Τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα ιταλικά και τα ολλανδικά
γεννήθηκαν ταυτόχρονα τον Ιανουάριο του 1992. Τα δανικά έγιναν η δέκατη
έκδοση τον Δεκέμβριο του 1992. Το 1993 το NSDAP/AO χρηματοδότησε εν
μέρει μια ρωσική ταμπλόιντ που εκδίδεται εντός της Ρωσίας.

ΤΡΊΤΗ ΓΕΝΙΆ
Γεννήθηκε την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας.
Ως επί το πλείστον, πρόκειται για απλά μειωμένες εκδόσεις των δέκα
υφιστάμενων ταμπλόιντ. Συν μερικές ακόμη γλώσσες. Μορφή δελτίου. Μόνο τα
γερμανικά και τα αγγλικά δελτία εξακολουθούσαν να δημοσιεύονται σε τακτική
βάση. Τα υπόλοιπα ήταν περιοδικά.

ΤΈΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΆ
Γεννήθηκε τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας.
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Η γερμανική, η αγγλική και η ισπανική έκδοση βγήκαν από τη χειμερία νάρκη το
2015. Και έκτοτε εμφανίζονται σε τακτική μηνιαία βάση. Δώδεκα άλλες
γλωσσικές εκδόσεις έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα.

ΠΈΜΠΤΗ ΓΕΝΙΆ
Γεννήθηκε τον Μάιο του 2022.
Το νεότερο μέλος της "οικογένειας περιοδικών" μας είναι το πολύγλωσσο
εβδομαδιαίο δελτίο που δημοσιεύεται online σε 23 γλώσσες.
Τα μηνιαία περιοδικά "μεγαλύτερα αδέρφια" συνεχίζουν να εκδίδονται κάθε
μήνα. Και ο αριθμός των γλωσσικών εκδόσεων αυξάνεται επίσης.
Η επέκταση των εκδόσεών μας και η επέκτασή μας στο Διαδίκτυο ξεκίνησαν
ταυτόχρονα τον Μάιο του 2022 στο πλαίσιο της καλοκαιρινής επίθεσης.
Η Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης εργάστηκε κυριολεκτικά 16 ώρες κάθε μέρα για
πάνω από ένα μήνα για να δημιουργήσει τα συστήματα που είναι ικανά για αυτή
την τεράστια επέκταση.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ!
Μόλις 15 λεπτά ημερησίως προσθέτουν 90 ώρες το χρόνο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
nsdapao.org@pm.me
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Οι πέντε πρώτες ιστοσελίδες της "Ναυαγοσωστικής λέμβου" τέθηκαν σε λειτουργία σε
διάστημα δεκαεννέα ημερών μεταξύ 24 Μαΐου και 11 Ιουνίου 2022. Αυτοί οι ιστότοποι
έχουν λειτουργικά domains με τουλάχιστον τέσσερις καταχωρητές σε τουλάχιστον
τέσσερις διαφορετικές χώρες: ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιαπωνία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
[Σημείωση: Στην πράξη, υπάρχει συνήθως ένα ή περισσότερα επιπλέον domains
καταχωρημένα, αλλά όχι ακόμη ενεργά, σε μία ή περισσότερες επιπλέον χώρες].
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Δύναμη μέσω του γέλιου:
Εισαγωγή
Βαρόνος
Όλοι έχουν ακούσει τις άγριες φήμες για τις "μυστικές βάσεις".
Στη Νότια Αμερική.
Στο Νότιο Πόλο.
Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
Και, φυσικά, στη Νεμπράσκα!

Τι είναι γεγονός; Τι είναι μυθοπλασία;
Μπορώ να βοηθήσω! Αλλά ξέρετε το παλιό ρητό:

Θα μπορούσα να σας πω.
Αλλά τότε θα έπρεπε να σε σκοτώσω.
Αυτό μου δημιουργεί ένα δίλημμα. Εξάλλου, η εταιρεία μας έχει μια αυστηρή
πολιτική να Μένει ΝΟΜΙΜΗ. Και η ανθρωποκτονία δεν είναι νόμιμη στην
πολιτεία της Νεμπράσκα. (Εξάλλου, εσείς δεν είστε κλέφτες βοοειδών!)
Δεν μπορώ λοιπόν να αποκαλύψω πολλά. Μπορώ όμως να αποκαλύψω λίγα.
Πρώτον, επιτρέψτε μου να αποδείξω την ειλικρίνειά μου παραδεχόμενος ότι
μερικές από τις φήμες είναι πράγματι αληθινές. (Εξάλλου, θα ήταν εντελώς
ανόητο και αντιπαραγωγικό να αρνηθώ το προφανές.)

Είμαστε υπεράριθμοι και υπερπληρωμένοι.
(Και δήθεν υπερσεξουαλικός.)
Τα ιδιωτικά τζετ, τα γραφεία σε ουρανοξύστες και οι όμορφες γραμματείς είναι
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πράγματι ωραία.
Ωστόσο, ορισμένοι από εμάς εργάζονται περιστασιακά για πολλές ώρες.
Και υπάρχει και κάτι άλλο.

Μερικοί από τους συναδέλφους μας είναι παράξενοι.
Ειδικά τα ανώτερα στελέχη! (Και τα παιδιά στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης).
Φυσικά, αυτό μερικές φορές προκαλεί τριβές.
Παρ' όλα αυτά
ΤΟ ΗΘΙΚΌ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΌ!
Γελάμε με τους εαυτούς μας. Και με τους συναδέλφους μας.

Τα "in-jokes" είναι ένα
σημαντικό μέρος του
την "εταιρική μας κουλτούρα".
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει οργανώσει δύο ομάδες. Οι ομάδες αυτές
ανταγωνίζονται. Ο στόχος είναι να δούμε ποια ομάδα μπορεί να πειράξει
περισσότερο την άλλη ομάδα.

ΔΎΝΑΜΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΓΈΛΙΟΥ
είναι η δική μας εκδοχή του
ΔΎΝΑΜΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΑΡΆΣ!
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τώρα έναν ΔΕΥΤΕΡΟ στόχο:

ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΆΖΩ!
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