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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 

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.  
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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. 

  

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. 
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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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Εκθέσεις Frontline 

Συνέντευξη με έναν Βρετανό 

βετεράνο του NSDAP/AO 
  

Εισαγωγή 
  

Σε αυτό το τεύχος του "Frontline Reports" θα πάρουμε συνέντευξη από έναν πολύ 

αφοσιωμένο Βρετανό βετεράνο σύντροφο από τη Σκωτία. 

  

Η ακόλουθη συνέντευξη δόθηκε για το "NS-Kampfruf (NSK)", με επικεφαλής τον 

αρχισυντάκτη του "Wehrwolf". 

  

  

Συνέντευξη 
  

NSK: Παρακαλώ συστηθείτε. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Είμαι λοιπόν σήμερα αυτό που η αριστερά 

περιγράφει ως "χλωμό, αρσενικό και μπαγιάτικο" - είμαι ένας λευκός άνδρας στη 

μέση ηλικία του. Δοκιμάστε να πείτε κάτι παρόμοιο για τον "εκλεκτό λαό" ή άλλες 

μειονότητες και σύντομα θα δείτε το εσωτερικό ενός αστυνομικού κελιού, όχι αν 

επιτεθείτε στον λευκό άνδρα. 

  

Είμαι εθνικοσοσιαλιστής από την ηλικία των 15 ετών και μεγάλωσα στη βόρεια 

Σκωτία. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και είχα τη μεγάλη χαρά να συναντώ 

ομοϊδεάτες μου Εθνικοσοσιαλιστές όπου κι αν έχω ταξιδέψει. Έχω συλληφθεί 

επειδή συμμετείχα σε συγκεντρώσεις που θεωρήθηκαν "αντισυνταγματικές", έχω 

δεχτεί επιθέσεις από τον Τύπο και την τηλεόραση για τις προσπάθειές μου στη 

στρατολόγηση και σαράντα περίπου χρόνια αργότερα εξακολουθώ να διακηρύσσω 

το Δόγμα μας και είμαι πιο πεπεισμένος από ποτέ για το δίκαιο του αγώνα μας και 

την πίστη στην τελική μας νίκη. 

  

NSK: Περιγράψτε τις πολιτικές σας απόψεις. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Πιστεύω σε μια λαϊκή κοινότητα με βάση 

τη Φυλή. Μια κοινότητα που ζει σε αρμονία με τους αιώνιους νόμους της Φύσης. 
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Μια κοινότητα όπου όλοι εκτιμώνται και ο καθένας έχει ένα ρόλο να παίξει στην 

προώθηση της προόδου του Λαού και της Φυλής. 

  

NSK: Γιατί επιλέξατε το εθνικοσοσιαλιστικό κομμάτι και όχι τον "παραδοσιακό" 

τρόπο του βρετανικού φασισμού (ο Sir Oswald Mosley δραστηριοποιούνταν (και 

πάλι) με το Union Movement (UM) σε αυτό το σημείο, για παράδειγμα). 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Η 

αριστερά χρησιμοποιεί τους όρους "φασίστας "και "ναζί" ως εναλλάξιμες 

προσβολές και δεν είναι. Ο φασισμός είναι μια κορπορατιστική οικονομική 
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φιλοσοφία, ενώ ο εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται στη Φυλή και η Φυλή είναι το 

παν. Η αριστερά έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου και χρησιμοποιεί αυτούς τους 

όρους χωρίς να τους καταλαβαίνει. Δεν γνωρίζουν καν τι είναι ένας 

εθνικοσοσιαλιστής. Ένα παράδειγμα στο πανεπιστήμιο με αποκάλεσαν "φασίστα" 

και απάντησα με το εξής σκεπτικό: "Ποτέ δεν με έχουν προσβάλει τόσο πολύ, 

είμαι εθνικοσοσιαλιστής". Εκεί μου απάντησαν: "Λυπάμαι, δεν είχα καταλάβει ότι 

είσαι σοσιαλιστής". 

  

NSK: Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το ιστορικό κίνημα της προπολεμικής 

περιόδου και κατά τη διάρκεια του πολέμου: Εθνικοσοσιαλιστικός Σύνδεσμος 

(NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, The British Free Corps (BFC)/

Legion of St. George κ.λπ. 

  

Γιατί απέτυχαν; Θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρωτοπορία ούτως ή άλλως; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Όλα αυτά ήταν πολύτιμα σκαλοπάτια για 

την πρόοδο της εθνικοσοσιαλιστικής παγκόσμιας προοπτικής της Μεγάλης 

Βρετανίας. Είχαν όμως, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό ελάττωμα που τα οδήγησε 

στην αποτυχία, δεν προέκυψαν από τη λαϊκή βάση, καθοδηγήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από μέλη των ανώτερων τάξεων και ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστικά 

και προέκυψαν ως παράπλευρη θέση στην άνοδο του κομμουνισμού. Ο ίδιος ο 

Φύρερ έχει πει ότι οι ηγέτες πρέπει να προκύπτουν από τον απλό λαό και αυτό 

φαίνεται στην ίδρυση των σχολείων του Αδόλφου Χίτλερ και των Εθνικών 

Πολιτικών Εκπαιδευτικών Ακαδημιών που ίδρυσε το NSDAP. 

  

NSK: Πότε αρχίσατε την πολιτική σας εργασία και ποιο ήταν το κίνητρό σας για 

να το κάνετε; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Το 1979 ήταν η χρονιά των γενικών 

εκλογών, όταν η κ. Θάτσερ εκλέχθηκε στην εξουσία και το Εθνικό Μέτωπο 

κατέθεσε 303 υποψηφίους (635 έδρες συνολικά) σε εκείνες τις εκλογές, αλλά 

έλαβε μόνο το 1,5% των συνολικών ψήφων. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν 

προηγηθεί φυλετικές ταραχές και πλημμύρες από "Βιετναμέζους Boat People" που 

έρχονταν στη Βρετανία. Με τον καιρό θα γινόμουν Οργανωτής της νεολαίας του 

Νέου Εθνικού Μετώπου και χρησιμοποίησα τα χρήματα του γύρου της 

εφημερίδας μου για να αγοράσω και να διανείμω αντίτυπα της εφημερίδας μας 

Bulldog. (Ο εκδότης αυτής της εφημερίδας Joe Pearce, αργότερα θα αναθεωρούσε 

το "ρατσιστικό του παρελθόν" και σήμερα είναι λέκτορας σε ιδιωτικό αμερικανικό 

καθολικό κολέγιο και θεωρείται κορυφαίος καθολικός βιογράφος). Σε αυτό το 

στάδιο της πολιτικής μου διαδρομής ήμουν περισσότερο εθνικιστής πιστεύοντας 
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στη "Βρετανία για τους Βρετανούς". 

  

NSK: Παρακαλώ περιγράψτε την κατάσταση των εθνικοσοσιαλιστών στις αρχές 

της μεταπολεμικής περιόδου στη Μεγάλη Βρετανία. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Ο μεταπολεμικός εθνικοσοσιαλιστής είχε 

ριχτεί στη φυλακή, χωρίς κατηγορία ή δίκη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, βάσει του διαβόητου Κανονισμού 18Β. Όταν αποφυλακίστηκαν, οι 

ταυτότητές τους/οι κάρτες μετανάστευσης ήταν σημαδεμένες ώστε να τους 

αναγνωρίζουν ως κρατούμενους του 18Β, οπότε η εύρεση εργασίας ήταν δύσκολη. 

Αλλά οι εθνικοσοσιαλιστές εξακολουθούσαν να διατηρούν την πίστη τους και το 

κορυφαίο πρόσωπο εκείνη την εποχή ήταν ο Arnold Leese, ο οποίος πήγε στη 

φυλακή αρκετές φορές μετά τον πόλεμο για τη δημοσίευση φυλλαδίων σχετικά με 

την εβραϊκή φύση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το 1947 φυλακίστηκε για ένα 

χρόνο επειδή βοήθησε αιχμαλώτους πολέμου της Waffen-SS να αποδράσουν από 

το βρετανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Leese θα γινόταν ο μέντορας του 

Colin Jordan, ο οποίος ήταν αναμφίβολα ο σημαντικότερος μεταπολεμικός 

εθνικοσοσιαλιστής στον αγγλόφωνο κόσμο. 

  

NSK: Δεδομένου ότι ακόμη και οι "εγχώριοι" φασίστες και εθνικοσοσιαλιστές 

ήταν κοινωνικά παράνομοι (από τα εβραϊκά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης), αλλά 

υποθέτω ότι πρέπει να ήταν δύσκολος αγώνας για έναν νέο άνθρωπο εκείνη την 

εποχή να αναπτύξει μια θετική γνώμη για τη Γερμανία και τον εθνικοσοσιαλισμό 

καθαυτό; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Όταν βρέθηκε στο ράφι με τα βιβλία μου 

ένα αντίτυπο του "Six Million Lost and Found", υπήρξε σοκ. Άλλοι δεν ήθελαν να 

συζητήσουν, το μυαλό τους ήταν κλειστό, είχαν δει τα δελτία ειδήσεων, είχαν δει 

τα ντοκιμαντέρ "Ο κόσμος στον πόλεμο", "ήξεραν" τι είχε συμβεί. Αυτή η 

αποφυγή οδήγησε στην ενίσχυση των απόψεών μου, γιατί ήταν απαράδεκτο να 

λέω αυτά τα πράγματα ; Γιατί δεν μπορούσες να έχεις διαφορετικές απόψεις; Τι 

φοβόντουσαν;  Υποθέτω ότι όλα καταλήγουν στον Νίτσε και στο "ό,τι δεν με 

σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό". 

  

NSK: Παρακαλώ περιγράψτε τις επιρροές που σας οδήγησαν σε αυτό το δρόμο. 

Ως Βρετανός, περιγράψτε τη γνώμη σας για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε στη 

Βρετανία της δεκαετίας του 1970 και είχε συνεχή έκθεση σε πολεμικές ταινίες του 

Χόλιγουντ και οι στολές και ο εξοπλισμός των γερμανικών δυνάμεων τράβηξαν 
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την προσοχή μου. Μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός κιτ μοντέλων και παιχνιδιών με 

στρατιώτες ήταν γερμανικά. Stuka, Me262, Bismarck και στρατιώτες κλίμακας 

HO/00. Κάποιος πολλά χρόνια αργότερα θα μου έλεγε ότι "το αίμα του νικητή 

είναι πιο ιερό από του νικητή" και κάτι πρέπει να υπάρχει σε αυτό. Μια άλλη 

εμπειρία χύτευσης ήταν η τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ "Ο κόσμος στον 

πόλεμο", ωστόσο με χύτευσε όχι όπως περίμεναν οι παραγωγοί της. Το να βλέπεις 

μια χώρα να αναγεννιέται μέσα σε λίγα χρόνια από τα ερείπια του Α' Παγκοσμίου 

Πολέμου και να γίνεται ένα από τα πιο ισχυρά έθνη του κόσμου ήταν 

συναρπαστικό να βλέπεις τα πλάνα των ειδήσεων από τα τεράστια συλλαλητήρια 

και έναν λαό ενωμένο στον αγώνα για μια εθνικοσοσιαλιστική λαϊκή κοινότητα με 

επηρέασε βαθιά. 

  

Για μένα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος Αδελφών, δεν 

εξυπηρετούσε κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν των κομμουνιστών, των 

πλουτοκρατών και των διεθνών χρηματιστών. Οδήγησε στη διάλυση της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας και δημιούργησε τη μονολιθική δύναμη των ΗΠΑ υπό 

τον έλεγχο των (συνήθων υπόπτων) που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της διεθνούς 

οικονομίας σε βάρος του υπόλοιπου κόσμου. 

  

NSK: Πότε εντάχθηκες στο NSDAP/AO; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Πρέπει να ήμουν 15 χρονών τότε, όταν 

συνάντησα ένα αυτοκόλλητο σε μια κολόνα με τη σβάστικα στο ένα μισό και ένα 

σύνθημα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στις ΗΠΑ (δεν υπήρχε e-

mail ή internet εκείνες τις μέρες). 

  

NSK: Γιατί προσχωρήσατε; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: με αυτοκόλλητα και μερικά ενημερωτικά 

φυλλάδια που εξηγούσαν ότι ήταν η συνέχεια του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος 

στην εξορία. Δεν φοβήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τη σβάστικα ως σημείο 

συσπείρωσης. Καρφίτσωσαν με περηφάνια τα χρώματά τους στον ιστό. Αυτοί 

ήταν οι άνθρωποι για μένα. 

  

NSK: Ήσασταν μάρτυρας της ανόδου του Εθνικού Μετώπου (NF) και της 

υποκουλτούρας των Skinhead. 

  

Περιγράψτε τους λόγους για αυτά τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO:  
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Η υποκουλτούρα των σκίνχεντ δημιουργήθηκε ως αντίδραση σε αυτό το υπόβαθρο 

της έλλειψης απασχόλησης και της ανάγκης για μια ταυτότητα απέναντι στη 

συσκότιση των ανθρώπων αυτής της χώρας. Είναι πλέον επίσημα παραδεκτό ότι 

από το 2001 έως το 2011, το ποσοστό του πληθυσμού της Βρετανίας που ήταν 

λευκοί Βρετανοί μειώθηκε από 87,4% σε 80,5%, (οι κυβερνήσεις λένε ψέματα και 

αυτό αναμένεται να είναι ακόμη χαμηλότερο στην πραγματικότητα). Μπορείτε να 

φυλακιστείτε για να επισημάνετε αυτή την επίσημη στατιστική! 

  

NSK: Συναντήσατε ποτέ κάποιους από τους ανθρώπους που άσκησαν επιρροή στο 

φαινόμενο που αναφέρατε; Τον Ίαν Στιούαρτ Ντόναλντσον, για παράδειγμα; 

  

Εάν ναι, περιγράψτε τα για τους αποδέκτες μας. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Μεγάλωσα στη βόρεια Σκωτία και η 

μουσική σκηνή ήταν σε μεγάλο βαθμό εγκατεστημένη στο Λονδίνο. Αυτές ήταν οι 

μέρες που υπήρχαν μόνο φτηνά φωτοτυπημένα "φανζίν", χωρίς διαδίκτυο, χωρίς 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Γνώρισα όμως αρκετούς ανθρώπους όλα αυτά τα 

χρόνια που ήταν κοντά στον Ian και οι οποίοι εξακολουθούν να βοηθούν στη 

διοργάνωση της ετήσιας συναυλίας μνήμης "ISD/Skrewdriver". Όλοι τους ήταν 

γεμάτοι επαίνους για τον Ian. Αγαπούσε τη μουσική του, αλλά σε αντίθεση με 

πολλούς στη σκηνή δεν το έκανε για τα χρήματα, πίστευε στον σκοπό και έβλεπε 

τη μουσική ως έναν τρόπο προσέγγισης της λευκής νεολαίας της Βρετανίας με την 

ετικέτα του Rock Against Communism ως έναν τρόπο καταπολέμησης των 

ψεμάτων της "Αντιναζιστικής Λίγκας" και των πολλών mainstream 

συγκροτημάτων της εποχής που προωθούσαν τη φυλετική ανάμειξη. 

  

NSK: Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ιστορική σύγκρουση στη Βόρεια 

Ιρλανδία; Εγώ, για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι αδέρφια που πυροβολούσαν 

αδέρφια εκεί, παραπλανημένοι από τους Εβραίους - καμία πλευρά δεν πρέπει να 

κατηγορηθεί γι' αυτό. Είμαστε ΕΝΑ ΑΡΙΑΝΟ αίμα, που πρέπει να ενωθεί (όπως, 

για παράδειγμα, είπε η "Ημέρα του Σπαθιού" στο βαθύ τραγούδι της "Blood 

Stained Emerald" σχετικά με αυτό το θέμα). Για τους εθνικοσοσιαλιστές έξω από 

την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία είναι λυπηρό, να βλέπουν τέτοια 

αιματοχυσία μεταξύ των Άριων ανθρώπων. 

  

Ποια είναι η γνώμη σας; Και ποια είναι η κοινή γνώμη σχετικά με αυτό το θέμα 

στο βρετανικό κίνημα; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Συμφωνώ ότι πρόκειται για μια θλιβερή 
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κατάσταση, την οποία πολλοί μη Βρετανοί εθνικοσοσιαλιστές δεν μπορούν να 

κατανοήσουν και οι οποίοι πιστεύουν λανθασμένα ότι το Sinn Fein και ο IRA 

είναι/ήταν Ιρλανδοί εθνικιστές. Αυτό το είδα ο ίδιος σε αρκετές από τις 

συγκεντρώσεις στο Ijzerbedebevaart στο Diksmuide στο Βέλγιο. Οι άνθρωποι 

ζητούσαν τις απόψεις μου ως Σκωτσέζου εθνικοσοσιαλιστή. Οι Ευρωπαίοι 

σύντροφοι έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα το Sinn 

Fein/IRA ήταν και παραμένει μια κομμουνιστική, φυλετική ομάδα. Το Sinn Fein 

IRA είναι μια διαστροφή του εθνικισμού που τους βλέπουμε σήμερα ως μια ομάδα 

αφυπνισμένων αριστερών που καλωσορίζουν μάζες μη λευκών μεταναστών στο 

νησί της Ιρλανδίας, βόρεια και νότια. Με τα δικά τους λόγια από τις 

προτεραιότητες του Μανιφέστου τους για το 2020: "Θέτοντας σε ισχύ ισχυρή 

νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους". Προωθούν τη γενοκτονία της λευκής φυλής 

υποστηρίζοντας τις αμβλώσεις κατά παραγγελία. Προσποιούνται ότι 

ενδιαφέρονται για τον ιρλανδικό πολιτισμό απαιτώντας τη χρήση της γαελικής 

γλώσσας στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ κάνουν τα πάντα για να καταστρέψουν τη 

λευκή άρια κληρονομιά ολόκληρου του νησιού της Ιρλανδίας. Οι 

εθνικοσοσιαλιστές παγκοσμίως θα πρέπει να τους προσέχουν. Είχα τη χαρά να 

έρθω σε επαφή με το θυγατρικό του NSDAP/AO, το Εθνικοσοσιαλιστικό 

Ιρλανδικό Εργατικό Κόμμα με έδρα το Δουβλίνο, το οποίο με προειδοποίησε για 

πρώτη φορά για την πραγματική φύση του Sinn Fein. Το Σκωτσέζικο Εθνικιστικό 

Κόμμα είναι περίπου το ίδιο. 

  

NSK: Παρακαλώ περιγράψτε το τρέχον πολιτικό σας έργο. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Λάουκ και τους Ευρωπαίους συντρόφους 

στην παραγωγή ενός όλο και ευρύτερου φάσματος εκπαιδευτικού και 

προπαγανδιστικού υλικού μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. 

Χρησιμοποιούμε επαγγελματικά εργαλεία για να μεταφράσουμε υλικό της εποχής 

του Τρίτου Ράιχ στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

διαθέτει ένα μικρό αλλά αφοσιωμένο δίκτυο γραφίστες, προγραμματιστές 

ιστοσελίδων και σημεία διανομής για την αποκέντρωση αυτής της εργασίας. 

Εκπληρώνουμε παραγγελίες για τους συντρόφους που ζουν υπό τη συνεχιζόμενη 

κατοχική κυβέρνηση της Γερμανίας. Σχεδιάζουμε, παράγουμε και διανέμουμε 

αυτοκόλλητα (θυμηθείτε ότι ένα απλό αυτοκόλλητο είναι αυτό που με έβαλε 

αρχικά στο Κίνημα) Συναντιόμαστε προσωπικά, ή συναντιόμασταν πριν το Covid, 

με συναγωνιστές σε τακτική βάση. Αυτές ήταν συναντήσεις στρατηγικής, που 

οργάνωναν τη συγκέντρωση πόρων και όχι τη μέθη. Τα κλάματα πάνω από μπύρες 

που τόσο συχνά συνδέονται με τον στενό εθνικισμό.  Αυτές οι συναντήσεις έλαβαν 

χώρα επί δεκαετίες και περιελάμβαναν συναντήσεις με τον Φλωρεντινό Ροστ βαν 

Τόνιγκεν, τη Λαίδη Μόσλεϊ και την Γκούντρουν Μπούρβιτς (πιο γνωστή στους 
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αναγνώστες σας με το πατρικό της όνομα Χίμλερ). 

  

Αυτές οι συναντήσεις συνεχίζονται ηλεκτρονικά σήμερα μέχρι να μπορέσουμε να 

συγκεντρώσουμε ξανά αυτοπροσώπως την "Καφέ Διεθνή Αδελφότητα" μας. 

  

NSK: Ποια είναι η γνώμη σας για το UKIP, το Brexit και τον Μπόρις Τζόνσον 

καθαυτό; 

  

Θα θεωρούσατε ότι ένα από αυτά (ή όλα) συμβάλλει σε μια εθνική αφύπνιση, 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Ο Φάρατζ ήταν διεθνής χρηματοδότης 

πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Παρέσυρε πολλούς συντρόφους μακριά από πιο 

σημαντικά ζητήματα. Έκανα καμπάνια για το Brexit, αν και όχι με το UKIP, 

περνώντας πολλές μέρες με φυλλάδια, στήνοντας πάγκους στην αγορά και 

στατικές διαδηλώσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι Βρετανοί 

σύντροφοι δεν είναι αντι-Ευρωπαίοι, είμαστε κατά των χοντρών καπιταλιστών που 

χρησιμοποίησαν την ενιαία αγορά για να πλημμυρίσουν τη Βρετανία με φτηνά 

εργατικά χέρια από την Ανατολική Ευρώπη, και αυτό έγινε από το λεγόμενο 

κόμμα των εργαζομένων, το Εργατικό Κόμμα υπό τον Τόνι Μπλερ. Οι λαϊκοί 

σύντροφοι από την Ανατολή δεν φταίνε γι' αυτό, ήταν θύματα εκμετάλλευσης από 

τους διεθνείς χρηματοδότες και πλουτοκράτες που κυνηγούσαν φτηνό εργατικό 

δυναμικό για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας λαϊκιστής 

του χειρότερου είδους, ένας κακομαθημένος πλούσιος που λέει αυτό που νομίζει 

ότι θέλει ο λαός, αλλά στη συνέχεια αποτυγχάνει να υλοποιήσει οτιδήποτε από 

αυτά, είναι άλλος ένας αφοσιωμένος παγκοσμιοποιητής, κοιτάξτε τον αριθμό των 

μη λευκών και των Εβραίων στην κυβέρνησή του και των κολλητών φίλων του 

στους οποίους ανατίθενται κυβερνητικές συμβάσεις. 

  

NSK: Η χώρα σας έχει ήδη χάσει πολλούς ανθρώπους από το Covid-19, κυρίως 

λόγω της μαζικής έλλειψης πρόληψης στην αρχή και του αδύναμου συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης. Θα κατηγορούσατε την κυβέρνηση; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: και όχι μόνο η σημερινή, αλλά και πολλές 

προηγούμενες, τόσο από το Εργατικό όσο και από το Συντηρητικό κόμμα. Καθένα 

από αυτά έχει πει ότι πρέπει να πληρώνουμε για ιατρικές συνταγές επειδή δεν 

έχουμε την πολυτέλεια να δίνουμε τα φάρμακα δωρεάν, έχουμε ανθρώπους που 

πονάνε περιμένοντας χρόνια για εγχειρήσεις επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

επεκτείνουμε τα νοσοκομεία μας και να προσλάβουμε και να εκπαιδεύσουμε 

γιατρούς και νοσηλευτές.  Έχουμε τον μικρότερο αριθμό κρεβατιών εντατικής 
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θεραπείας και αναπνευστήρων ανά κάτοικο στον δυτικό κόσμο, επειδή μας είπαν 

ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να παρέχουμε 

σπίτια ή προγράμματα υγείας για πολλούς από τους πρώην στρατιωτικούς μας 

που έχουν υποστεί ψυχική και σωματική βλάβη από τη μάχη στους πολέμους των 

παγκοσμιοποιητών, επειδή μας λένε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. 

Οι συνταξιούχοι μας έχουν τις χειρότερες συντάξεις στον δυτικό κόσμο επειδή 

δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μια αξιοπρεπή 

σύνταξη. Αλλά οι κυβερνήσεις μας βρίσκουν πάντα αρκετά χρήματα και πόρους 

για να στηρίξουν τους παράνομους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. 

Υπάρχει ένα φαινομενικά απύθμενο ταμείο χρημάτων για αυτούς τους εισβολείς. 

Και τώρα που οι φιλοδοξίες των παγκοσμιοποιητών απέτυχαν στο Αφγανιστάν οι 

λεγόμενοι ηγέτες μας είπαν ότι θα δεχτούμε 20.000 Αφγανούς. Αμέτρητα 

αεροπλάνα της RAF και 1000 στρατιώτες στάλθηκαν στην Καμπούλ για να τους 

φέρουν εδώ. Αυτό έρχεται να προστεθεί στους σχεδόν 15.000 λαθρομετανάστες 

που έχουν διασχίσει τη Μάγχη μέχρι στιγμής το 2021, επειδή μας είπαν ότι δεν 

έχουμε την πολυτέλεια να προστατεύσουμε πλήρως τα σύνορά μας. 

  

Και ενώ δεν έχουμε την πολυτέλεια να φροντίζουμε τον δικό μας λαό, έχουμε τη 

γελοία κατάσταση όπου η βρετανική κυβέρνηση είναι απασχολημένη με το να 

ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ χρήματα από τους διεθνείς τραπεζίτες για να τα μοιράσει σε ξένη 

βοήθεια! , μόνο το 2020 δανείστηκαν 14,5 δισεκατομμύρια λίρες για να τις 

μοιράσουν. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση υπεύθυνη για αυτή την 

κατάσταση. Ο βρετανικός λαός έχει προειδοποιηθεί από όλες τις διάφορες 

εθνικιστικές/εθνικοσοσιαλιστικές ομάδες για αυτό εδώ και πολλά χρόνια, αλλά 

ξανά και ξανά ψηφίζουν τα παλιά κόμματα που τους απογοήτευσαν στο παρελθόν 

και δεν μας ενώνουν στον αγώνα για μια Νέα Τάξη. 

  

NSK: Πόσο ισχυρός είναι ο εχθρός στη χώρα σας; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Θα ήταν ανόητο να αρνηθούμε ότι ο 

εχθρός είναι ισχυρός και ελέγχει όλους τους μοχλούς της εξουσίας, ελέγχει και 

προωθεί την ατζέντα του με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Διαφθείρουν τη 

νεολαία μας στα σχολεία, χρησιμοποιούν τη δύναμη του κράτους για να 

συλλαμβάνουν και να παρακολουθούν οποιονδήποτε δείχνει οποιοδήποτε σημάδι 

φυλετικής ευαισθητοποίησης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα "Πρόληψη". 

Εισήχθη, όπως λέγεται, για την καταπολέμηση της μουσουλμανικής 

τρομοκρατίας, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για να προσπαθήσει να συντρίψει τη 

διαφωνία των λευκών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανακριθεί και 

ερευνηθεί από την αστυνομία για αυτό που περιγράφει ως "μη εγκληματικά 
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περιστατικά μίσους". Δεν είναι άγνωστο ότι επισκέπτονται τον εργοδότη σας για να 

του πουν ότι σας ερευνούν για να προσπαθήσουν να σας απολύσουν. 

  

NSK: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα της χώρας σας σήμερα; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας, και το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, είναι η έλλειψη 

παιδιών. Ο Φύρερ είπε: "Οι κοινωνίες δεν πεθαίνουν, γεννιούνται". Ο λαός μας 

είναι τόσο υπνωτισμένος από το κυνήγι του υλικού πλούτου και της καριέρας που 

αδυνατεί να δει τη βιολογική επιταγή. Οι νεαρές γυναίκες του λαού μας 

κουβαλούν μαζί τους μικρά σκυλιά αντί για μικρά παιδιά. Τα λευκά παιδιά στα 

δημοτικά σχολεία γίνονται λιγότερα από αυτούς τους ξένους εισβολείς, μας 

ξεφυτρώνουν αυτά τα παράσιτα ανάμεσά μας. 

  

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στη Σκωτία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Σκωτία 

έχει το χειρότερο ρεκόρ λήψης ναρκωτικών και θανάτων από κατάχρηση 

ναρκωτικών στην Ευρώπη. Αυτό υποτίθεται ότι συμβαίνει σε μια χώρα που 

διοικείται από μια "εθνικιστική" κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι το SNP είναι 

παγκοσμιοποιητές και υποψιάζεται κανείς ότι βλέπουν τους θανάτους από 

ναρκωτικά ως άλλο ένα εργαλείο μείωσης του λευκού πληθυσμού για να κάνουν 

χώρο για περισσότερους μετανάστες. Δεν επιτίθενται στους μεγάλους βαρόνους 

των ναρκωτικών επειδή είναι κυρίως μουσουλμάνοι και ο Σκωτσέζος υπουργός 

Υγείας είναι ..... Humza Yousaf, μουσουλμάνος 

  

NSK: Ποιο(α) βιβλίο(α) θα συνιστούσατε και γιατί; 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: Mein Kampf: Είναι αυτονόητο το "Mein 

Kampf". Αυτό είναι η βάση του δόγματός μας. 

  

- "Η επανάσταση του Χίτλερ" του Richard Tedor, η οποία διατίθεται τόσο στην 

αγγλική όσο και στη γερμανική γλώσσα. Χρησιμοποιεί ντοκουμέντα της εποχής 

για να δείξει τους στόχους και τα επιτεύγματα της πρώτης εθνικοσοσιαλιστικής 

κυβέρνησης και αντιπαρέρχεται τα ψέματα των σημερινών μέσων ενημέρωσης. 

Σημειώστε ότι λέω η πρώτη εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση γιατί δεν θα είναι η 

τελευταία. 

  

- "Merrie England 2000", γραμμένο από τον Colin Jordan το 1993, το οποίο 

προέβλεπε την τρέλα που βλέπουμε σήμερα. 
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- "A Train of Thought" και "National Socialism A World Creed for the 1980's" και πάλι από τον 

Colin Jordan και διαθέσιμα στο διαδίκτυο για λήψη σε πολλές ιστοσελίδες. Πράγματι, όλα τα 

γραπτά του Colin Jordan συνιστώνται ανεπιφύλακτα. 

  

  

NSK: Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Η νίκη είναι δική μας! 

  

Μη διστάσετε να προσθέσετε κάποια τελευταία λόγια στους παραλήπτες. 

  

Βρετανός βετεράνος του NSDAP/AO: αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αφήσει να 

εγκαταλείψουμε την ελπίδα. Η ίδια φανατική πίστη στην τελική νίκη βρίσκεται στην καρδιά 

κάθε αληθινού εθνικοσοσιαλιστή και μαζί, είτε είστε μέλος μιας ομάδας είτε ένας "μοναχικός 

λύκος", μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε την ήττα του 1945 σε μια χαμένη μάχη σε έναν 

συνεχιζόμενο πόλεμο από τον οποίο τελικά θα βγούμε νικητές. 
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