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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

1 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
  

   Όλες οι αρχικές παραδοσιακές τάξεις και πολιτισμοί (βλ. παράδοση) βασίζονται στον νόμο 

της ζωής της κληρονομικότητας και στην ιεραρχική και επομένως τελικά "αριστοκρατική" 

βασική αρχή της ζωής. Η μορφή διακυβέρνησης της μοναρχίας και γενικά η διακυβέρνηση του 

βιολογικά καλύτερου - η αριστοκρατία αντιστοιχεί σε αυτό! 

   Η ευρωπαϊκή παρακμή, ωστόσο, κατέστρεψε όλα τα θεμέλια της παραδοσιακής τάξης και 

δημιούργησε τον σημερινό μείον κόσμο, στον οποίο δεν επικρατεί πλέον η διατήρηση και η 

ανάπτυξη των ειδών με τον κανόνα της αληθινής ευγένειας του αίματος, του λαού και της 

φυλής, αλλά μια εχθρική προς τη ζωή μείον επιλογή. 

   Η παλαιά αριστοκρατία της Ευρώπης και συνεπώς της Άριας φυλής (βλ. Άρια) στο σύνολό 

της έχει επίσης κατά κύριο λόγο διαλυθεί και υποκύψει στην παρακμή, όπως αποδείχθηκε στη 

Γερμανία κυρίως από το υψηλό ποσοστό της υψηλής και εθνικής προδοσίας κατά τη διάρκεια 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εν όψει λοιπόν 

του επικρατούντος μείον κόσμου, ο 

εθνικοσοσιαλισμός δεν μπορεί να χτίσει πάνω 

στα ερείπια του παλιού, αλλά πρέπει να θέσει 

νέα θεμέλια: Ο αγώνας του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (βλ. 

Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 

Κόμμα) παράγει μια νέα μαχητική, με λαϊκή 

και φυλετική συνείδηση ελίτ και εξασφαλίζει 

την κυριαρχία της μέσω της αρχής του Φύρερ, 

πρώτα στο κόμμα και μετά την επανάσταση 

και στο κράτος. Η συνειδητή και συνεχής 

διαμόρφωση της ελίτ της εποχής του αγώνα 

και η οικοδόμηση ενός εθνικοσοσιαλιστικού 

λαϊκού κράτους δημιουργεί έτσι τις 

προϋποθέσεις για μια νέα και αληθινή 
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αριστοκρατία στη Νέα Τάξη. 

 

2 - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται στο ηθικό θεμέλιο της εργασίας (βλ. Ηθική και Εργατισμός) 

και έτσι υλοποιεί τη λαϊκή ρήση: Όποιος δεν εργάζεται, δεν θα φάει! Έτσι, το 

εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος του μέλλοντος (βλ. Κράτος) δημιουργεί δικαιοσύνη στη βάση 

της ισότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. 

   Αλλά η δικαιοσύνη περιλαμβάνει επίσης μια σύνταξη γήρατος που αντιστοιχεί στο έργο ζωής 

του λαϊκού συντρόφου. Γι' αυτό το λόγο το κομματικό πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού 

Γερμανικού Εργατικού Κόμματος ζητά στο σημείο 15 μια γενναιόδωρη επέκταση των 

συντάξεων γήρατος. Με αυτόν τον τρόπο, το κόμμα εκφράζει τον εξαιρετικό σεβασμό του για 

τα επιτεύγματα ζωής των ανθρώπων που έχουν εκπληρώσει πιστά και αξιόπιστα τις εργασιακές 

τους υποχρεώσεις σε όλη την ενήλικη ζωή τους. Δεν σπρώχνονται -όπως στον καπιταλισμό- στο 

περιθώριο της κοινωνίας ως μη παραγωγικοί φαγάδες, αλλά στο Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό 

Κράτος απολαμβάνουν μια σύνταξη που χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό της κοινωνίας στο 

έργο της ζωής τους και μπορεί να οργανωθεί χωρίς οικονομικές ανησυχίες. Το σημερινό 

συνταξιοδοτικό σύστημα είναι θανάσιμα άρρωστο και άδικο. Πρέπει να αναδιοργανωθεί 

πλήρως:  

   Μια δίκαιη και γενναιόδωρη σύνταξη γήρατος πρέπει να ξεκινάει από την αρχή ότι ο λαϊκός 

σύντροφος με τις δικές του επιδόσεις ζωής καθορίζει και το ύψος της σύνταξης γήρατος. - Όσο 

καλύτερα έχει εργαστεί στον τόπο του και σύμφωνα με τις ικανότητές του, τόσο υψηλότερο 

είναι το εισόδημά του. Αυτό το εισόδημα πρέπει να του καταβληθεί μετά τη συνταξιοδότησή 

του από τον εργασιακό βίο σε πλήρη έκταση ως σύνταξη περαιτέρω! Οτιδήποτε άλλο θα ήταν 

άδικο, γιατί θα μπορούσε να αντιληφθεί τη μείωση του εισοδήματός του μόνο ως τιμωρία για τη 

βιολογική μοίρα της γήρανσης, η οποία γελοιοποιεί κάθε έννοια δικαίου. 

   Για τις ανύπαντρες γυναίκες σε μεγάλη ηλικία, θεσπίζεται μια γενναιόδωρη λαϊκή σύνταξη ως 

βασική σύνταξη, το ποσό της οποίας αυξάνεται με κάθε παιδί που η γυναίκα έχει γεννήσει και 

μεγαλώσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Τα εν λόγω ασφάλιστρα τέκνων θα καταβάλλονται 

επίσης σε κάθε γυναίκα που εξακολουθεί να ζει με τον σύζυγό της σε μεγάλη ηλικία και, ως εκ 

τούτου, δεν δικαιούται τη λαϊκή σύνταξη, αλλά η οποία ωστόσο θα λάβει αναγνώριση για τα 

επιτεύγματα της ζωής της ως μητέρα (βλ. επίσης Μητρότητα).  

   Οι συντάξεις καταβάλλονται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 

εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat εγγυάται έτσι την ασφάλεια και το ύψος των πληρωμών. Τα 

απαραίτητα κεφάλαια συγκεντρώνονται μέσω ενός φόρου συντάξεων. - Οι συνήθεις κρατήσεις 

από τους μισθούς για τη συνταξιοδοτική ασφάλιση καταργούνται. Το νέο συνταξιοδοτικό 

σύστημα επιβαρύνει σημαντικά τη Volksgemeinschaft, ιδίως όσο συνεχίζονται οι συνέπειες της 

σημερινής μείωσης των γεννήσεων. Ωστόσο, τα βάρη αυτά αποτελούν καθήκον τιμής για την 

εθνική κοινότητα και θα αποτιμηθούν ανάλογα. 

 

3 - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΌΣ 
  

   Ο αμερικανισμός είναι η πιο ακραία εκδήλωση της αστικής-υλιστικής στάσης ζωής (βλ. 

αστική τάξη και υλισμός) και επομένως η κύρια δύναμη της σημερινής παρακμής. Ωστόσο, δεν 

πρόκειται για μια φυσική διαδικασία παρακμής των παλαιών-μεγάλων λαών, αλλά για μια 
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στοχευμένη και ελεγχόμενη εξέλιξη με στόχο την καταστροφή των μεγάλων λαών και για τη 

δημιουργία ενός παγκόσμιου, εύκολα καθοδηγούμενου και χειραγωγήσιμου ομοιόμορφου 

ανθρώπου σε έναν υλιστικό παγκόσμιο πολιτισμό. 

   Οι φορείς εξουσίας του αμερικανισμού και του σχεδιαζόμενου παγκόσμιου πολιτισμού είναι 

οι ΗΠΑ, κατά το πρότυπο των οποίων πρόκειται να διαμορφωθεί. Ο αμερικανισμός είναι 

λοιπόν το πνευματικό όπλο του φιλελεύθερου καπιταλισμού και επιτρέπει την πολιτισμική 

αποικιοκρατία της κύριας δύναμής του - των ΗΠΑ - που αποτελεί το φυτώριο του 

αμερικανοαμερικανικού ιμπεριαλισμού. Ο αμερικανισμός θέλει τελικά να μετατρέψει όλους 

τους ανθρώπους σε ανιαρούς μαζικούς καταναλωτές χωρίς ανώτερα συμφέροντα και χωρίς 

καμία προσκόλληση σε ανθρώπους, φυλές, πολιτισμούς και παραδόσεις- είναι έτσι επίσης μία 

από τις διάφορες εκδηλώσεις του διεθνισμού, ο οποίος κορυφώνεται με την ιδέα του "ενός 

κόσμου", η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της παγκόσμιας κυριαρχίας. 

   Αρχικά γεννήθηκε από το κίνητρο του κέρδους των Αμερικανών καπιταλιστών που 

ονειρεύονταν έναν κόσμο χειραγωγημένων μαζικών καταναλωτών, αυτή η ειδικά αμερικανική 

εκδήλωση του υλισμού έγινε επίσης όλο και περισσότερο το εργαλείο των απώτερων στόχων 

του Σιωνισμού στον αγώνα του για παγκόσμια κυριαρχία.  

   Ενώ άλλες εκφάνσεις του διεθνισμού χρησιμοποιούν κυρίως καταναγκαστικά μέσα, ο 

αμερικανισμός επιδιώκει τη συγκατάθεση και τη συναίνεση των λαών, τη θέληση των οποίων 

διαφθείρει με την επίκληση στα κατώτερα ένστικτα - κτητικότητα, εγωισμός, φθόνος κ.λπ. - 
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διαφθείρει. Ο αμερικανισμός είναι έτσι ο πιο επικίνδυνος εχθρός των λαών, αφού καταστρέφει 

όχι μόνο την ελευθερία τους, αλλά και και πρώτα απ' όλα την ψυχή και τη θέλησή τους. Το 

αντίστοιχό του στην πολιτική σφαίρα είναι η δημοκρατία δυτικού τύπου, στην οποία μπορεί να 

αναπτυχθεί πιο αποτελεσματικά και ανενόχλητα και να ξεδιπλώσει και να ολοκληρώσει το έργο 

της καταστροφής του. Η παρακμή που επιταχύνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον 

αμερικανισμό δεν είναι επομένως μοιραία, αλλά τεχνητά παραγόμενη. Εδώ, λοιπόν, η φυσική 

θέληση των λαών να επιβιώσουν ξεκινά και καταπολεμά τον αμερικανισμό με μια völkische 

πολιτιστική επανάσταση. 

   Φορέας της γερμανικής πολιτιστικής επανάστασης είναι το Νέο Μέτωπο, του οποίου ο 

αγώνας κατά του αμερικανισμού αποτελεί ουσιαστικό μέρος της πολιτικής του τακτικής. 

Δεδομένου ότι στην ΟΔΓ ο αμερικανισμός από το 1945/56 JdF έχει προχωρήσει περισσότερο 

έξω από τις ΗΠΑ και έχει τα πιο καταστροφικά αποτελέσματα, η πολιτιστική επανάσταση 

ενάντια σε αυτόν τον αμερικανισμό είναι και εδώ πιο σημαντική και πιο επείγουσα, αν ο 

γερμανικός λαός θέλει να επιβιώσει! 

 

4 - ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΌΣ 
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   Η σημιτική φυλή - που ονομάζεται επίσης φυλή της Εγγύς Ανατολής - είναι μια ιδιότυπη 

μικτή φυλή, της οποίας η κύρια περιοχή εγκατάστασης είναι η Βόρεια Αφρική και η Εγγύς Ασία 

και η οποία ωθείται σε αυτή την περιοχή ως ρυθμιστής αλλά και ως μεσολαβητής μεταξύ των 

τριών μεγάλων φυλών (λευκή, μαύρη, κίτρινη). Η σημιτική φυλή έχει σαφή, βιολογικά σταθερά 

σωματικά και ψυχικά φυλετικά χαρακτηριστικά, πρέπει επομένως να θεωρηθεί απέναντι από τις 

άλλες φυλές ως άσχετη με το είδος.  

   Ο σημιτικός φυλετικός τύπος αντιστοιχεί συνεπώς και σε μια φυλετική κοσμοθεωρία, στάση 

ζωής και θρησκευτικότητα. Στο βαθμό που αυτά εξυπηρετούν τη διατήρηση και την 

τελειοποίηση του είδους, όπως για παράδειγμα για τους σημιτικούς Άραβες το Ισλάμ, δεν 

προκύπτει κανένα πρόβλημα από αυτό για τους διαφορετικού είδους ανθρώπους. 

Στην πορεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας, ωστόσο, οι πνευματικές επιρροές που 

προέρχονται από τον σημιτικό Ιουδαϊσμό, οι οποίες γίνονται όλο και πιο ισχυρές και πρέπει να 

χαρακτηριστούν καταστροφικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως ο δογματισμός, ο 

φανατισμός, η ιδεολογία της ισότητας και ο ατομικισμός, τα οποία είναι ξένα προς το άριο 

πνεύμα και την άρια ψυχή (βλ. Άριος) και προωθούν την παρακμή του. Αυτές οι επιρροές 

συγκεκριμενοποιούνται σε πνευματικά ή πολιτικά ρεύματα όπως ο χριστιανισμός, ο μαρξισμός, 

ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, η ψυχανάλυση και τα παρόμοια, για να καταλήξουν τελικά, 

εντελώς απογυμνωμένες από κάθε πνευματικό περιεχόμενο, στον υλισμό. 

   Κατά αυτών των επιρροών και ρευμάτων στρέφεται ο πνευματικός αμυντικός αγώνας του 

αντισημιτισμού, ο οποίος στη Γερμανία βρίσκει την πολιτική του έκφραση στο σημείο 24 του 

κομματικού προγράμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, όπου ο 

αγώνας κατά του "εβραϊκού υλιστικού πνεύματος μέσα και έξω από εμάς" περιγράφεται ως 

προϋπόθεση για την ανάκαμψη της εθνικής κοινότητας. Έτσι, ο αντισημιτισμός αποτελεί 

βασικό συστατικό του εθνικοσοσιαλισμού - του εθνικοσοσιαλισμού τόσο ως κοσμοθεωρία όσο 

και ως τρόπος ζωής.  

   Αυτές οι επιρροές και τα ρεύματα της σημιτικής σκέψης και των σημιτικών συναισθημάτων 

δεν είναι, ωστόσο, μόνο τυχαία αποτελέσματα της συνάντησης διαφορετικών φυλών, αλλά και 

πολιτικά όπλα του Ιουδαϊσμού στην προσπάθειά του για παγκόσμια κυριαρχία. Φορέας αυτής 

της πολιτικής προσπάθειας του Ιουδαϊσμού στο παρόν είναι ο Σιωνισμός ως οργανωμένη 

δύναμη του παγκόσμιου Εβραϊσμού και συνεπώς ως εβραϊκό εθνικό κίνημα. 

   Απέναντι σε αυτό, το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα οργανώνει τον πολιτικό αμυντικό του 

αγώνα. Δεδομένου ότι σε αυτόν τον αγώνα ο ισλαμικός κόσμος και οι σημιτικοί Άραβες δεν 

αποτελούν μια πρόσθετη απειλή αλλά έναν επιθυμητό συμμαχικό εταίρο, είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιείται ο όρος αντι-ιουδαϊσμός για τον πνευματικό αμυντικό αγώνα και ο 

αντισιωνισμός για τον πολιτικό αμυντικό αγώνα και να αφήσουμε τον ιστορικό όρο 

"αντισημιτισμός" να υποχωρήσει στο παρασκήνιο. 

   Ο στόχος του εθνικοσοσιαλισμού σε αυτόν τον αγώνα είναι η εξάλειψη του πνευματικού και 

πολιτικού κινδύνου που προέρχεται από τον εβραϊσμό με την οριστική λύση του εβραϊκού 

ζητήματος, η οποία, σε αντίθεση με τη συνήθη προπαγάνδα της θηριωδίας, δεν σημαίνει την 

εξόντωση ή τον διωγμό του εβραϊκού λαού, αλλά απλώς να καταστήσει δυνατή και να 

αποκαταστήσει την ελευθερία των άριων λαών σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο σκέψης, 

συναισθήματος και ζωής. 
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Οι εμπειρίες μου στο 
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
  
   Μερικοί σύντροφοι δεν εμπιστεύονται κανέναν μέχρι να μεθύσουν μαζί.   
   Άλλοι σύντροφοι δεν εμπιστεύονται κανέναν που πίνει πολύ.   
   Τις πρώτες μέρες, πρέπει να το λάβω αυτό υπόψη μου κατά την πρώτη συνάντηση με έναν 
σύντροφο.   
   Αργότερα αυτό καθίσταται περιττό. 
   Σε κάθε περίπτωση, απολαμβάνω πολύ καλή γερμανική μπύρα και κρασί! 
  
    

Μέρος V: 
Οι εμπειρίες άλλων συντρόφων 

  
   Η στρατιωτική αστυνομία ανακρίνει έναν σύντροφο που είναι γνωστό ότι είναι εθνικιστής.  
Τον ενημερώνουν ότι μια αφίσα του NSDAP/AO είχε εμφανιστεί στον τοίχο ενός στρατιωτικού 
στρατώνα.  Τους λέει ειλικρινά ότι δεν έχει ιδέα ποιος την τοποθέτησε εκεί.  Την επόμενη 
εβδομάδα τοποθετεί στο ίδιο σημείο ένα αυτοκόλλητο με τη σβάστικα του NSDAP/AO.  Ο 
άγνωστος σύντροφος θα ξέρει ότι υπάρχει άλλος ένας εθνικοσοσιαλιστής στη βάση. 
   Δεν είναι ασυνήθιστο για τους συντρόφους να βλέπουν αυτοκόλλητα με σβάστικα που δεν 
είχαν κολλήσει εκεί.  Το ξέρουν: Δεν είμαστε μόνοι! 
  
   Ένας από τους πολιτικούς υπαλλήλους της Bundeswehr έχει στο γραφείο του μια φωτογραφία 
του Ναυάρχου Karl Dönitz. Κανένα πρόβλημα! 
  
   Ένας εθνικοσοσιαλιστής παντρεύεται μια κομμουνίστρια.  Το 1933 τη βγάζει από τη φυλακή.  
Το 1945 τον βγάζει από τη φυλακή.  Μια πρακτική συμφωνία!   
  
   Ένας εθνικοσοσιαλιστής τοποθετεί μια τεράστια σημαία με σβάστικα στην κορυφή μιας 
ψηλής βιομηχανικής καμινάδας.  Κατεβαίνοντας, αφαιρεί αρκετούς κρίκους σκαλοπατιών.  Το 
επόμενο πρωί αυτή η σημαία είναι ορατή σε όλη την πόλη.  Η πυροσβεστική χρειάζεται αρκετές 
ώρες για να την απομακρύνει. 
  
   Ο οδηγός μου δείχνει τον χορταριασμένο λόφο δίπλα στην Autobahn.  "Πριν από χρόνια, 
σύντροφοι έκαψαν εκεί στο γρασίδι μια σβάστικα πενήντα μέτρων.  Ήταν ορατή για 
χιλιόμετρα". 
  
  Ένας σύντροφος λέει ότι συμμετείχε σε ένα πάρτι γενεθλίων του Χίτλερ 
(Führersgeburtstagfeier).  Όλο το χωριό ήταν εκεί.  Συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου.      
  
   Ένας σύντροφος καλείται να συμμετάσχει στη σχολή δημόσιων ομιλητών ενός εθνικιστικού 
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κόμματος.   Αλλά δεν μπορεί να πει "εθνικοδημοκρατικό".  Μπορεί να πει μόνο 
"εθνικοσοσιαλιστής". 
  
   Ένας άλλος σύντροφος γίνεται δημόσιος εκπρόσωπος ενός εθνικιστικού πολιτικού κόμματος.  
Φοράει πάντα μια καρφίτσα με σβάστικα στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ του πέτου του παλτού του.  Κατά 
τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης το πέτο γυρίζει από την άλλη πλευρά.   Η σβάστικα 
είναι ορατή.   Στην τηλεόραση. 
  
   Ένα μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου (Bundestag) έχει πιει πολύ.  Περπατάει στο δρόμο.  
Τραγουδάει ένα εθνικοσοσιαλιστικό τραγούδι.  Και συλλαμβάνεται. 
  
   Ένας σύντροφος τοποθετεί αυτοκόλλητα με σβάστικα NSDAP/AO στο στάδιο της 
Νυρεμβέργης.  Βλέπει τρεις αστυνομικούς να πλησιάζουν.  Είναι πολύ αργά για να τρέξει.  
Στέκεται με την πλάτη στον τοίχο.  Ελπίζει να κρύψει τα αυτοκόλλητα.  Οι αστυνομικοί του 
ζητούν να κάνει στην άκρη.  Το κάνει.  Και περιμένει να τον συλλάβουν αμέσως.    
   Οι τρεις αστυνομικοί στέκονται προσοχή.  Κλικ στις φτέρνες τους.  Χαιρετούν τον Χίτλερ.   
Γυρίζουν.  Και φεύγουν.  
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Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα 
  
Ο εθνικοσοσιαλιστικός ακτιβισμός έχει και τις πιο ανάλαφρες στιγμές του! Ακολουθεί ένα 
απόσπασμα από το βιβλιαράκι του Gerhard Lauck "Fun Under the Swastika". 
   

6. 
  
   Το βορειότερο κρατίδιο της Δυτικής Γερμανίας είναι το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, οι κάτοικοι του 
οποίου είναι γνωστοί για τις εθνικιστικές και εθνικοσοσιαλιστικές τους τάσεις. Πολλοί Βίκινγκς 
εγκαταστάθηκαν εκεί. Και πολλοί από τους Σάξονες/Γερμανούς εισβολείς της Αγγλίας 
προήλθαν από εκεί. 
   Είναι μια σκληρή ράτσα. 
   Ένας φίλος μου, ο Ούβε, ήταν σε καυγά με κομμουνιστές. Ένας κόκκινος τον χτύπησε στο 
κεφάλι με ένα μπουκάλι (από πίσω).  Ο Uwe γύρισε αργά. Κούνησε το κεφάλι του έτσι ώστε τα 
θραύσματα του γυαλιού να πετάξουν από τα κοντά μαλλιά του. Στη συνέχεια άρπαξε τον 
κόκκινο και τον έριξε αναίσθητο με ένα μόνο χτύπημα. 
   Τελειώνοντας αυτή τη μικρή εργασία, συνέχισε να πολεμά τους άλλους κόκκινους. 
   Δεν μπορείς να κρατήσεις έναν καλό άνθρωπο κάτω. 
  

  
7. 

  
   Ο σύντροφός μου Μπομπ και εγώ είχαμε από καιρό παραπονεθεί ότι το FBI δεν είχε στείλει 
ποτέ μια όμορφη γυναίκα πράκτορα να μας αποπλανήσει για να μας δώσει πληροφορίες. 
Ευχαρίστως θα είχαμε συνεργαστεί (τουλάχιστον για το πρώτο μισό). 
   Μια μέρα η επιθυμία μας έγινε τελικά πραγματικότητα... σχεδόν. 
   Μια ελκυστική νεαρή ξανθιά πράκτορας του FBI ήρθε στην πόρτα. Δυστυχώς, δεν ήμουν 
σπίτι! 
   Αντ' αυτού, η φίλη μου άνοιξε την πόρτα. Κατά σύμπτωση φορούσε χακί μπλούζα με 
επωμίδες και χακί σορτς. Το ντύσιμό της έμοιαζε με στολή βοηθητικής γυναικείας ομάδας του 
NS! Μόνο το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα έλειπε. 
   Από εκείνη την ημέρα επέμεινα ότι το FBI είχε πλέον αποδείξεις ότι εκείνη ήταν ο 
πραγματικός εγκέφαλος πίσω από το τοπικό ναζιστικό κίνημα και όχι εγώ. 
   Εξάλλου... όλοι γνωρίζουν ότι το θηλυκό είναι το πιο θανατηφόρο είδος.  
  

  
 8. 

  
   Στο τηλέφωνο απάντησε ο αξιωματικός υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ο 
Μαύρος στην άλλη άκρη του τηλεφώνου είχε προφανώς καλέσει λάθος αριθμό. Νόμιζε ότι είχε 
το αφεντικό του στη γραμμή και ζητούσε συγγνώμη που άργησε στη δουλειά... πάλι. 
   Αφού τελείωσε, ο αξιωματικός υπηρεσίας είπε: "ΜΗΝ έρχεστε στη δουλειά. Απολύεσαι!" Στη 
συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο. 
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