
"Εμείς" και "Αυτοί" 
  

Ως εκ τούτου, η προπαγάνδα θα φροντίζει ακούραστα ώστε μια ιδέα 

να κερδίζει οπαδούς, ενώ η οργάνωση πρέπει να προσπαθεί να 

μετατρέψει μόνο το πιο πολύτιμο τμήμα των οπαδών σε μέλη.  
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  Η προπαγάνδα πρέπει να απευθύνεται στις μάζες.  Όχι απλώς να κηρύττει στη 

χορωδία.  Ή να απευθύνεται σε διανοούμενους και/ή "αληθινούς πιστούς".  

   Η προπαγάνδα πρέπει να απευθύνεται στις μεγαλύτερες ανησυχίες των μαζών.  

Όχι τα αγαπημένα θέματα των ιδεολογικών πουριστών.   

   Η προπαγάνδα πρέπει να μιλάει τη γλώσσα των μαζών.  Όχι την ορολογία των 

αιρετικών.  

   Οι μάζες αισθάνονται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν.  Και ότι το σύστημα είναι 

απρόθυμο ή/και ανίκανο να σταματήσει την παρακμή.  Ότι το σύστημα είναι στην 

καλύτερη περίπτωση δυσλειτουργικό και, το πιθανότερο, εντελώς εχθρικό προς τα 

συμφέροντα του έθνους και του λαού του.  

   Ο μέσος άνθρωπος πρέπει να βλέπει τον τοπικό εθνικοσοσιαλιστή ταραχοποιό 

ως μέρος της κοινότητάς του.  Και την κυβέρνηση ως παρείσακτο.  Πρέπει να 

αισθάνεται ότι είμαστε στην ίδια πλευρά και αντιμετωπίζουμε τον ίδιο εχθρό.  Το 

αν απλώς ως "σύμμαχος" ή "κομματικός σύντροφος" είναι δευτερεύον.   

   Η ιδεολογική κατήχηση μπορεί να προορίζεται για τους συμπαθούντες που είναι 

έτοιμοι να εξελιχθούν σε πλήρεις εθνικοσοσιαλιστές.  

   Ακόμη και σύντροφοι που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν ανοιχτά ως 

εθνικοσοσιαλιστές μπορούν να συμμετάσχουν σε αποτελεσματική προκαταρκτική 

αγκιτάτσια.   

   Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει διαλυθεί, ότι τα κυρίαρχα κόμματα 

ελέγχονται από ομάδες ειδικών συμφερόντων και ότι είναι απαραίτητη μια μεγάλη 

αλλαγή.  

   Ο ιστορικός αναθεωρητισμός και το εβραϊκό ζήτημα μπορούν να περιμένουν.  

Είναι επιδόρπιο.  Όχι ορεκτικό ή κυρίως πιάτο. 



Η Οδύσσεια του Fred 
  

Μέρος εννέα 

Διπλός πράκτορας 

  
Το Τμήμα Ασφαλείας (SS) της εγκατάστασής μας αποφάσισε ότι κάποιος πρέπει 

να παρακολουθεί το κλαμπ του Elmer.  Απλά για λόγους γενικής αρχής.   

  

Το προσωπικό των SS τράβηξε κλήρο.  Ο νικητής "διείσδυσε" στη λέσχη του 

Έλμερ.  Να εμφανιστεί ως "διπλός πράκτορας". 

  



Αυτή η αποστολή ήταν εύκολη.  Και διασκεδαστική!   

  

Η λέσχη του Elmer εκπαιδεύτηκε για το έργο της αντικατασκοπείας 

παρακολουθώντας ταινίες του James Bond.  Θαυμάζοντας τις όμορφες γυναίκες.  

Και τρώγοντας ποπ κορν και πίτσα. 

  

Οι "πληροφορίες" που συγκέντρωναν περιλάμβαναν άγριες φήμες για διεθνή 

τρομοκρατία, λαθρεμπόριο όπλων, ξέπλυμα χρήματος, παγκόσμια ταξίδια, 

ιδιωτικά τζετ και όμορφες γυναίκες.  (Μοντέλα από τη Λιθουανία, Ιταλίδες 

πριγκίπισσες και κορίτσια από την παραλία της Καλιφόρνιας.  Όχι κόρες αγροτών.  

Πολύ επικίνδυνες). 

  

Η μόνη πιθανή απειλή ήταν η προσοχή που έδιναν στα χαζά αστεία του 

Γκέμπχαρντ.  Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας! 

  

Φυσικά, το ιατρικό προσωπικό μας θα υποστήριζε την υπεράσπιση για λόγους 

παραφροσύνης.  Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει 

αυτό.   

  

Δυστυχώς, το δικαστικό σύστημα δεν φημίζεται για την καλή του διάθεση!  Έτσι, 

όλα είναι πιθανά σε ένα δικαστήριο. 

  

  



 


