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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. Άριας) 

στο σύνολό της έχει επίσης κατά κύριο λόγο διαλυθεί και υποκύψει στην 

παρακμή, όπως αποδείχθηκε στη Γερμανία κυρίως από το υψηλό ποσοστό 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 αριστοκρατία στη Νέα Τάξη. 
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2 - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
  

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

Εργατισμός) και πραγματοποιεί έτσι 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 
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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 επιπτώσεις 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 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 
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πολιτισμού είναι οι ΗΠΑ, κατά το πρότυπο των οποίων πρόκειται να 

διαμορφωθεί. Ο αμερικανισμός είναι λοιπόν το πνευματικό όπλο του 

φιλελεύθερου καπιταλισμού και επιτρέπει μια 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 
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μέσα, ο αμερικανισμός επιδιώκει τη συγκατάθεση και τη συναίνεση των λαών, τη 

θέληση των οποίων διαφθείρει με την επίκληση στα κατώτερα ένστικτα - 

κτητικότητα, εγωισμό, φθόνο κ.λπ. - 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! 
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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 Un-

der 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. 
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   Εξάλλου... όλοι γνωρίζουν ότι το θηλυκό είναι το πιο θανατηφόρο είδος.  
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