
Είμαστε οι πυρπολητές! 
  

Αυτό το άρθρο του A. V. Schaerffenberg δημοσιεύτηκε αρχικά στο THE NEW 

ORDER #94. 

  

Στη δεκαετία του 1920, ο Αδόλφος 

Χίτλερ δημιούργησε το κίνημα του 

Εθνικοσοσιαλισμού των Λευκών 

Λαών, το οποίο εξελίχθηκε στο 

ισχυρότερο ιδεολογικό φαινόμενο της 

ιστορίας.  Στη δεκαετία του 1930, το 

οδήγησε στην πολιτική εξουσία και 

δημιούργησε το πρώτο λευκό 

φυλετικό κράτος του σύγχρονου 

κόσμου.  Στη δεκαετία του 1940, οι 

Εθνικοσοσιαλιστές κατέβηκαν μέχρι 

την τελευταία βολή εναντίον των 

Εβραϊκά υποστηριζόμενων δυνάμεων 

του Δυτικού Καπιταλισμού και του 

Ανατολικού Κομμουνισμού.  Στη 

δεκαετία του 1950, ο Τζορτζ Λίνκολν 

Ρόκγουελ ξαναφύτεψε τη σβάστικα 

στην Αμερική και την ύψωσε στην 

πρώτη μεταπολεμική επιτυχία της στη 

δεκαετία του 1960.  Τη δεκαετία του 

1970, το Κίνημα ανέκαμψε από τη 

δολοφονία του, πραγματοποίησε 

#1023                                                                                                                                      23.10.2022 (133) 



μαζικές δράσεις σε πρωτοφανή μέχρι τότε κλίμακα και κέρδισε παγκόσμια 

αναγνώριση.  Τη δεκαετία του 1980, λόγω ανθρώπινων αδυναμιών, υπονόμευσης 

και εσωτερικού χάους, το Κίνημα σχεδόν κατέρρευσε, αλλά σώθηκε από την 

επιμονή της αγγλόφωνης εφημερίδας του NSDAP/AO "The New Order", η οποία 

άντεξε την καταιγίδα και έγινε ένα σταθερό προπύργιο γύρω από το οποίο 

μπορούσαν να συγκεντρωθούν παλιοί και νέοι σύντροφοι.  Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, ο εθνικοσοσιαλισμός επιβεβαιώνεται εκ νέου σε διεθνές 

επίπεδο, με τεράστιες, ανεκμετάλλευτες περιοχές υποστήριξης να ανοίγονται στην 

Ανατολική Ευρώπη. 

Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η ιστορία του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.  

Κανένα άτομο που έτυχε να ζήσει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ανάπτυξής 

του δεν μπορούσε να μαντέψει τα συγκλονιστικά γεγονότα που θα ακολουθούσαν, 

τόσο τα καλά όσο και τα κακά.  Ένας επαρχιώτης Βαυαρός που προσχώρησε στον 

Αδόλφο Χίτλερ το 1921 δεν ονειρευόταν ποτέ ότι η Γερμανία, η οποία είχε 

καταπατηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ηγείτο της ευρωπαϊκής 

ηπείρου σε μια σταυροφορία εναντίον της Σοβιετικής Ρωσίας μόλις είκοσι χρόνια 

αργότερα.  Με τον θάνατο του Διοικητή Ρόκγουελ, κάθε ελπίδα να 

ξανακερδίσουμε τις λευκές μάζες που έφτασε, φαινόταν να έχει χαθεί για πάντα- 

ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, επέστρεψαν για να μας εμψυχώσουν, και μάλιστα 

σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς.  Σε όποιον βρισκόταν ανάμεσα στα πλήθη με 

τα μπλουζάκια της Λευκής Δύναμης, η τελική νίκη φαινόταν μόνο θέμα χρόνου.  

Αλλά δεν ήταν έτσι.  Και το Κίνημα πέρασε μια μακρά δεκαετία επιβίωσης, που 

φωτίστηκε κυρίως από τις υπόγειες μάχες του Τάγματος στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980.  Τώρα υπάρχει φως στον ορίζοντα, και ο Σκοπός μας παίρνει και πάλι 

φόρα. 

  

Τι πραγματικά σημαίνει ο αγώνας μας 
  

Το δικό μας παρελθόν μας διδάσκει, 1) ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι 

μέλλει γενέσθαι και 2) ότι κάθε γενιά έχει το δικό της καθήκον να εκπληρώσει. 

   Τα γερμανικά μπλουζάκια Brown της δεκαετίας του 1920, τα διεθνή 

αποσπάσματα των S.S. στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Stormtroopers του Com-

mander Rockwell και τα πλήθη του Marquette Park με τα μπλουζάκια της Λευκής 

Δύναμης αγωνίστηκαν όλοι για τον ίδιο στόχο - τη Λευκή Νίκη.  Και ο καθένας 

πέτυχε μέρος του τελικού θριάμβου που βοήθησε να γίνει εφικτός στο μέλλον.  

Μόνο τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν για την επίτευξη αυτής 

της νίκης ήταν διαφορετικά.  Τα καφέ μπλουζάκια επέτρεψαν στους ηγέτες τους 

να εκλεγούν.  Οι Ευρωπαίοι άνδρες των S.S. υπερασπίστηκαν τον πολιτισμό με 

ένοπλη αντίσταση.  Οι Stormtroopers του Rockwell έκαναν δυνατές τις δημόσιες 



ομιλίες του.  Οι ακτιβιστές με τα μπλουζάκια της Λευκής Δύναμης αγωνίστηκαν 

για τις οικογένειές τους και την κοινότητά τους ενάντια στην εισβολή των νέγρων.  

Ποιο, λοιπόν, είναι το δικό μας καθήκον;  Πώς πρέπει να εργαστούμε για τη 

Λευκή Νίκη; 

  

Είμαστε η γενιά των πυρπολητών 
  

Αυτό σημαίνει ότι είναι καθήκον μας να κρατήσουμε την Εθνικοσοσιαλιστική 

Ιδέα ζωντανή για την επόμενη φάση που θα έρθει σύντομα, όταν οι μάζες του 

λαού μας θα είναι και πάλι δεκτικές στην ιδέα της Λευκής Νίκης.  Αυτή η στιγμή 

είναι προ των πυλών, καθώς οι Αμερικανοί φτάνουν στο τέλος της υπομονής τους 

με την αραπάδικη βαρβαρότητα και το οικονομικό χάος.  Εκατομμύρια Ούγγροι, 

Κροάτες, Σλοβένοι, Ρουμάνοι, Πολωνοί και ακόμη και Ρώσοι αφυπνίζονται για 

τον εβραϊκό βάκιλο και αρχίζουν να αναζητούν την ηγεσία μας. 

Οι μελλοντικές γενιές θα μας θυμούνται με συμπόνια, θαυμασμό και φθόνο.  

Συμπόνια για το δύσκολο πέρασμά μας μέσα από μια σκοτεινή εποχή άγνοιας και 

τρόμου.  Θαυμασμό για το θάρρος και την αποφασιστικότητά μας να 

υποστηρίξουμε τα ιδανικά μας μπροστά στη συντριπτική αντιπολίτευση.  Φθόνο 

για την ευκαιρία που έχουμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή να αποδείξουμε 

αδιαμφισβήτητα τη δύναμη της θέλησής μας και την πίστη μας στη φυλή μας, 

κερδίζοντας έτσι μια μοναδική και τιμητική θέση στην ιστορία του 

εθνικοσοσιαλισμού. 

Δεν μας επιτρέπεται να δούμε τι μέλλει γενέσθαι.  Αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτή 

την επαναστατική αναζήτηση, στον καθένα μας δόθηκε ένα ένστικτο νίκης, προς 

το οποίο πρέπει να βαδίσουμε.  Για μας, οι λέξεις του ρολογιού μας είναι: "Η νίκη 

είναι η πρώτη μας ευκαιρία: "Νίκη ή Θάνατος!"  Η νίκη του Κινήματος σημαίνει 

ζωή για τη Λευκή Φυλή μας- η αποτυχία μας (και μπορούμε να αποτύχουμε μόνο 

αν παραιτηθούμε) σημαίνει το θάνατο του λαού μας.  Αλλά να είστε σίγουροι: 

Μια Ιδέα που μπορεί να επιβιώσει από την καταστροφή του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, θα επιβιώσει σίγουρα και από την παρούσα Σκοτεινή Εποχή! 

  

Το μέλλον: Μόνο για λευκούς! 
  

Δεν είμαστε καθόλου μόνοι.  Αρκεί να κοιτάξετε πάνω από τον ώμο σας και θα 

δείτε τις μάζες με τα μπλουζάκια της Λευκής Δύναμης.  Πίσω τους βρίσκονται οι 

Stormtroopers του Rockwell.  Πιο πίσω βρίσκονται τα εκατομμύρια των 

Ευρωπαίων που πολέμησαν κάτω από το φυλετικό λάβαρο της σβάστικας από τη 

Βόρεια Αφρική μέχρι το Στάλινγκραντ.  Πίσω τους είναι οι λεγεωνάριοι με τα 



καφέ μπλουζάκια που κέρδισαν τους δρόμους για τον Φύρερ τους.  Εμείς 

βρισκόμαστε στην κεφαλή αυτής της πορείας μισού αιώνα.  Δεν τολμάμε να 

σκοντάψουμε ή να παραιτηθούμε! 

Τι κι αν εκατομμύρια από εμάς έχουν σκοτωθεί;  Το Κίνημα εξακολουθεί να 

προχωράει και τίποτα στη γη δεν μπόρεσε να το σταματήσει!  Τι κι αν οι 

αράπηδες και οι αράπηδες έχουν σαπίσει τις πόλεις μας;  Τόσο το καλύτερο για να 

χτίσουμε νέες και πιο όμορφες σε ένα μέλλον μόνο για τους Λευκούς!  Τι κι αν 

έχουμε κάνει άσχημα λάθη και χειρότερα;  Είμαστε μόνο θνητά ανθρώπινα όντα 

που πασχίζουν για το υπεράνθρωπο! 

Είχαμε υπέροχες χρυσές εποχές στη σύντομη ιστορία μας - το Τρίτο Ράιχ, τα 

χρόνια του Ρόκγουελ και τους θριάμβους στο Σικάγο.  Θα έρθουν κι άλλες, όχι 

λιγότερο υπέροχες.  Ένας αμιγώς λευκός πλανήτης μας καλεί στον επερχόμενο 

αιώνα.  Μεγάλα πράγματα βρίσκονται μπροστά μας - όχι μακριά.  Αρχίζουμε 

ακόμη και τώρα να τα διακρίνουμε στην αχτίδα του φακού μας.  Κάποια μέρα θα 

έρθει η ώρα που εκείνοι που θα έρθουν μετά από εμάς θα κοιτάζουν πίσω στην 

αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας από το πλεονεκτικό σημείο μιας ολόλευκης 

Γης και θα μας θυμούνται με βαθύτατο σεβασμό - "Αυτοί ήταν οι 

λαμπαδηδρόμοι!" 



Αποσπάσματα μέσων 

ενημέρωσης 
  

Ο έπαινος από τους φίλους μας μας δίνει ενθάρρυνση.  Ωστόσο, η αναγνώριση 

από τους εχθρούς μας παρέχει μια ακόμη πιο πειστική επαλήθευση της 

αποτελεσματικότητάς μας.  Είναι σίγουρα εξίσου ειλικρινής, αλλά λιγότερο 

προκατειλημμένη υπέρ μας.  Και ως εκ τούτου είναι ακόμη πιο πειστική! 

 

   "Ανοιχτά και εντελώς ανενόχλητος από τις αρχές, τυπώνει περισσότερα από 

20.000 αντίτυπα της απαγορευμένης εφημερίδας NS-Kampfruf κάθε δύο μήνες 

και τα μεταφέρει λαθραία στη Γερμανία. Παράγει αυτοκόλλητα με σβάστικα κατά 

εκατομμύρια... 

   "Κατά την άποψη του Γερμανικού Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος, το 

NSDAP του Λάουκ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής φασιστικών εκδόσεων 

για τη γερμανική ναζιστική σκηνή.  Ο ίδιος ο Γκάρι Ρεξ Λάουκ εκτιμά ότι το 95% 

του συνόλου της ακροδεξιάς-

ακροδεξιάς υπόγειας λογοτεχνίας 

προέρχεται από αυτόν.  Με τον τόνο, 

προμηθεύεται έντυπα στην 

επικράτεια του Ράιχ.  

Προπαγανδιστικό υλικό από τον 

Λίνκολν συνδέθηκε με 72 βίαια 

εγκλήματα μόνο το 1992". - 

Süddeutsche Zeitung Magazin, 4 

Μαρτίου 1994. 

  

   "Στη Γερμανία, ο (διευθυντής του 

FBI) Freeh θα συζητήσει πώς να 

σταματήσει η ροή προπαγάνδας, 

χρημάτων -και, ίσως, ακόμη και 

παραστρατιωτικής βοήθειας- από 

αμερικανικές ομάδες λευκής 

υπεροχής προς τους Γερμανούς 

νεοναζί και skinheads... 

   "Σύμφωνα με πηγές της 

γερμανικής αστυνομίας, ο Freeh θα 



συζητήσει επίσης αν οι νόμοι περί συνωμοσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εναντίον Αμερικανών που προσπαθούν να παραβιάσουν τη γερμανική νομοθεσία, 

διακινώντας λαθραία ναζιστικά λαθραία προϊόντα. 

   "Ο Φρέε θα κάνει αυτό το θέμα κύριο θέμα του ταξιδιού του", πρόσθεσε 

ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος... 

   "Το FBI έχει ήδη πράκτορες τοποθετημένους στη Γερμανία για διασύνδεση σε 

θέματα όπως οι ληστείες τραπεζών, το οργανωμένο έγκλημα, οι υποκλοπές και η 

αύξηση των ηλεκτρονικών θυρίδων που συνδέουν ακροδεξιές εξτρεμιστικές 

ομάδες παγκοσμίως". - Chicago Tribune, 27 Ιουνίου 1994 

  

   "Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία υπαινίσσεται ενέργειες εναντίον του 

Γκάρι Λάουκ από τη Νεμπράσκα..."  

   "Το FBI δήλωσε ότι διερευνά μια υπόθεση υψηλού προφίλ "με βάση στοιχεία 

από τους Γερμανούς".Ο Freeh δεν προσδιόρισε την υπόθεση. 

   "Αλλά ο Hans-Ludwig Zachert, επικεφαλής της γερμανικής ομοσπονδιακής 

εγκληματολογικής αστυνομίας, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ´ο Γκάρι 

Λάουκ (από τη Νεμπράσκα) από τη δεκαετία του 1980 έχει διαδώσει προπαγάνδα 

στη Γερμανία, ένα μαχητικό, εξτρεμιστικό φυλλάδιο με πολεμικά κείμενα´... 

   "Σε συνέντευξή του καθ' οδόν προς το Βερολίνο, ο Freeh δήλωσε ότι το FBI θα 

μπορούσε να δώσει νόμιμα στη γερμανική αστυνομία τις διευθύνσεις στις οποίες 

αποστέλλεται υλικό μίσους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Αυτό θα διευκόλυνε τις 

κατασχέσεις από τη γερμανική αστυνομία". - The Lincoln Star, 29 Ιουνίου 1994  

   

   "Αλλά οι γερμανικές αρχές μπορούν να κάνουν ελάχιστα για τον κάτοικο των 

ΗΠΑ Gary Lauck - που αναγνωρίστηκε από τον (αντιπρόεδρο της Ομοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος) Frisch ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής 

προπαγάνδας στους Γερμανούς νεοναζί... 

   "Σε μια έκθεση για τον εξτρεμισμό, ο Frisch είπε ότι είχε "εντατικές 

συνομιλίες" με το FBI για τον Lauck. 

   "Επισημαίνουν (το FBI) ότι η ελευθερία του λόγου είναι απόλυτο δικαίωμα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νομικά μέτρα 

εναντίον του", δήλωσε ο Frisch. 

   "Η μόνη μας ευκαιρία είναι να το αναχαιτίσουμε.  Αλλά αυτός (ο Lauck) δεν 

βάζει διεύθυνση επιστροφής στους φακέλους, οπότε είναι δύσκολο να τον 

εντοπίσουμε.  Μπορούμε να κατασχέσουμε μερικά, αλλά τεράστια ποσά 

περνούν", δήλωσε ο Frisch". - The Lincoln Star, 21 Φεβρουαρίου 1995  



 


