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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

10 - ΑΥΤΑΡΚΙΑ 
  

   Αυτάρκεια σημαίνει αυτάρκεια σε πρώτες ύλες και τρόφιμα, καθώς και επαρκή 

βάση σε πληθυσμό, τεχνολογία και επιστήμη για να διασφαλιστεί η διατήρηση και 

η ανάπτυξη των ειδών ενός λαού.  

   Η αυτονομία είναι επομένως η προϋπόθεση για την κυριαρχία των κρατών, των 

εθνών ή μιας αυτοκρατορίας. Απαιτεί έναν επαρκή ζωτικό χώρο για την 

υλοποίησή της. 

   Στον σημερινό μείον κόσμο του ανταγωνιστικού ιμπεριαλισμού των 

υπερδυνάμεων, της εκμεταλλευτικής επιτοκιακής δουλείας του καπιταλισμού, των 

φιλοδοξιών παγκόσμιας κυριαρχίας του Σιωνισμού και της Μασονίας (βλ. 

Παγκόσμια κυριαρχία) και άλλων δογματικών-ιδεολογικών συστημάτων 

καταναγκασμού (βλ. Δογματισμός), έχουν απομείνει μόνο μια χούφτα κυρίαρχα 

κράτη.Η Γερμανία έχασε την κυριαρχία της το 1944/56.  

   Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός βλέπει τον εαυτό του ως ένα αντιιμπεριαλιστικό 

κίνημα ελευθερίας που θέλει και θα αγωνιστεί για να επιστρέψει την ελευθερία 

στην Άρια φυλή (βλ. Άρια) και τους λαούς της. Αυτό προϋποθέτει μια πολιτική 

του εθνικοσοσιαλιστικού παγκόσμιου κινήματος που θα οργανώνει τον άριο 

ζωτικό χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε οι λευκοί λαοί να μπορούν να ζήσουν και να 

αναπτυχθούν ανεξάρτητα από την καπιταλιστική παγκόσμια οικονομία και 

απαλλαγμένοι από κάθε επιρροή ξένη προς το είδος τους - είτε αυτή είναι 

πνευματική, πολιτική, οικονομική, στρατιωτική ή πολιτιστική - δηλαδή να γίνουν 

αυτάρκεις.  

   Ως εκ τούτου, το Νέο Μέτωπο υποστηρίζει σε όλα τα επίπεδα της völkisch ζωής 

των Γερμανών μια πολιτική που καθιστά δυνατή μια μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά 
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έχει επίγνωση ότι μια πλήρης αυτονομία του γερμανικού λαού στον προγονικό του 

οικιστικό χώρο δεν είναι δυνατή - μια διαπίστωση που οδήγησε ήδη στο αίτημα 

του σημείου 3 για επαρκή ζωτικό χώρο στο κομματικό πρόγραμμα του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος.  

 

 Το Νέο Μέτωπο θέλει να επιτύχει τον στόχο της αυταρκείας με τη δημιουργία 

του Τέταρτου Ράιχ - ως μια αυταρκική ανώτερη τάξη. 

 

11 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 
  

  Η αγροτιά είναι η πιο αγνή και αυθεντική μορφή της εργατικής τάξης - δηλαδή 

της στάσης ζωής που απαιτεί ο εθνικοσοσιαλισμός από όλα τα μέλη του λαού και 

που περιμένει από τον καθένα να εκτελέσει εργασία για τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη του είδους του λαού του, χρησιμοποιώντας όλες τις ικανότητες και τα 

ταλέντα του στη θέση του.  

   Όχι μόνο έμμεσα, όπως όλα τα άλλα στρώματα μιας εθνικής κοινότητας, αλλά 

και εντελώς άμεσα, το κάνει αυτό ο αγρότης, ο οποίος τρέφει τους ανθρώπους του 

με την εργασία του και έτσι δημιουργεί την προϋπόθεση κάθε völkisch ζωής. 

   Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εθνικοσοσιαλισμός βλέπει στην αγροτιά ένα 

σημαντικό θεμέλιο της κοσμοθεωρίας και της ζωής του, του πολιτικού του 

προγράμματος και του μελλοντικού εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους (βλ. 

Κράτος). 

   Η επιδίωξη για ένα νέο, το Τέταρτο Ράιχ και για επαρκή ζωτικό χώρο δεν 

εξυπηρετεί τουλάχιστον την αυτάρκεια στον τομέα των τροφίμων, η οποία θα 

πρέπει να επιτρέψει στην αγροτιά να θρέψει το λαό από τις δικές της δυνάμεις. Η 

αυτάρκεια στα τρόφιμα είναι μέρος της επιθυμητής ελευθερίας ενός έθνους και 

της οικονομίας του.  

   Για να μπορέσει η γερμανική αγροτιά να εκπληρώσει το καθήκον της και στο 

εσωτερικό, η προσπάθεια για εξωτερική αυτάρκεια συνδυάζεται με την 

προσπάθεια για μια εσωτερική εδαφική μεταρρύθμιση προσαρμοσμένη στις 

εθνικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 

Κόμμα απαιτεί στο σημείο 17 της αγροτικής πολιτικής του κομματικού του 

προγράμματος, πάνω απ' όλα, μια τέτοια μεταρρύθμιση της γης, η οποία διατηρεί 

μια υγιή αγροτιά βιώσιμη ως θεμέλιο μιας εθνικής κοινότητας που ζει σύμφωνα 

με το είδος και τη φύση της. 

  

12 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΌΣ 
  

   Ο βιολογικός ανθρωπισμός είναι η επιστημονική θεωρία της γνώσης στην οποία 
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βασίζεται ο εθνικοσοσιαλισμός. Ξεκινά από τη βιολογική πραγματικότητα του 

ανθρώπου στο περιβάλλον του. Ο βιολογικός ανθρωπισμός ορίζει τον άνθρωπο ως 

εξής:  

   Ο άνθρωπος είναι ένα φυσικό ον με αυτοπεποίθηση και βιολογική προδιάθεση 

να δημιουργεί πολιτισμό και είναι βιώσιμος μόνο ως κοινοτικό ον. 

   Η αναγνώριση του ανθρώπου ως φυσικού όντος σημαίνει την εφαρμογή της 

βιολογικής σκέψης, των φυσικών νόμων της πάλης και της επιλογής, της 

κληρονομικότητας και της διαφοροποίησης και σε αυτόν και στο περιβάλλον που 

ζει. Όπως όλα τα φυσικά όντα, ο άνθρωπος υπόκειται στους νόμους της φύσης. Σε 

αντίθεση με αυτούς, όμως, είναι σε θέση να τους αγνοήσει προσωρινά και να 

ζήσει σε αντίθεση με αυτούς, σκεπτόμενος, αισθανόμενος και δρώντας αντίθετα 

από τη φύση.  

   Επομένως, είναι αυτο-υπεύθυνος, αποφασίζει ο ίδιος αν ζει σε αρμονία ή σε 

αντίθεση με τη βιολογική του φύση και τους νόμους της ζωής της. Αλλά σε κάθε 

περίπτωση παραμένει τελικά εξαρτημένος από αυτούς. Μια ζωή σε αντίθεση με 

τους νόμους της φύσης ως βάση της ανθρώπινης κοινότητας δρομολογεί την 

παρακμή αυτής της κοινότητας και οδηγεί τελικά στο θάνατό της.  

   Η ανθρώπινη ικανότητα να δημιουργεί πολιτισμό δεν το αλλάζει αυτό στο 

ελάχιστο: Ο πολιτισμός δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο από τη βιολογική του 

φύση. Είναι ο ίδιος το αποτέλεσμα μιας βιολογικής προδιάθεσης. Η ανθρώπινη 

νοημοσύνη και η ελεύθερη βούληση ως προϋπόθεση για τη δημιουργία 

πολιτισμού δεν είναι υπερφυσικά δώρα, αλλά εργαλεία της φύσης στον αγώνα για 

την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.  

   Εξάλλου, ο άνθρωπος είναι βιώσιμος μόνο ως οντότητα της κοινότητας. Η 

κοινότητα και μόνο καθιστά τον άνθρωπο ανθρώπινο ον και συνεπώς καθιστά τη 

ζωή του πολύτιμη και ουσιαστική. 

   Από αυτόν τον ορισμό προκύπτει ο στόχος ενός υψηλού πολιτισμού σε 

συμφωνία με το είδος και τη φύση, ο οποίος δεν θέλει ούτε μια απλή "επιστροφή 

στη φύση" ούτε έναν εκφυλισμό του πολιτιστικού τρόπου ζωής σε κατευθύνσεις 

εχθρικές προς τη ζωή. Από αυτό προκύπτει και η μεθοδολογία της 

εθνικοσοσιαλιστικής σκέψης και της απόκτησης της γνώσης. Αν προκύψει ένα 

συγκεκριμένο ερώτημα, ο εθνικοσοσιαλιστής πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί:  

   Πρόκειται για μια κατάσταση που ανήκει στη βιολογική φύση του ανθρώπου ή 

για ένα πολιτισμικό φαινόμενο; Αν πρόκειται για ένα πρόβλημα που ανήκει στη 

βιολογική φύση του ανθρώπου, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες 

αναπτύχθηκε αυτό το χαρακτηριστικό και ποιο βιολογικό νόημα είχε αρχικά, ή αν 

πρόκειται για ένα βιολογικό φαινόμενο πολιτισμικής μείζονος επιλογής. Ο 

εθνικοσοσιαλισμός μπορεί να αντιδράσει σε προβλήματα και συνθήκες που 

βρίσκονται στη βιολογική φύση του ανθρώπου μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές 
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οι προδιαθέσεις να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν το αρχικό βιολογικό τους νόημα. 

Επιπλέον, προστατεύει το κληρονομικό υλικό των ανθρώπινων κοινοτήτων που 

του εμπιστεύονται με ευγονικά μέτρα (βλ. φυλετική υγιεινή).  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός απαντά στα προβλήματα που προκύπτουν από την 

πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους να ζουν με 

τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη και, στο σύνολό του, σε αρμονία με τη φύση 

και καταπολεμώντας ανελέητα όλα τα φαινόμενα που απειλούν τη διατήρηση και 

την ανάπτυξη του είδους, δηλαδή που είναι εχθρικά προς τη ζωή.  

   Μπορεί επίσης να είναι ουδέτερος σε σχέση με γεγονότα που δεν έχουν ούτε 

θετικό ούτε αρνητικό αποτέλεσμα. 

   Σύμφωνα με τη διττή φύση του ανθρώπου ως φυσικού όντος με τη βιολογική 

διάθεση να δημιουργεί πολιτισμό, ο βιολογικός ανθρωπισμός διακρίνει τις 

φυσικές και τις πολιτιστικές κοινότητες στη ζωή του ανθρώπινου είδους. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής: 

  

Οικογένεια, λαός και φυλή ως φυσικές κοινότητες. 

  

Männerbund, κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα), έθνος 

και αυτοκρατορία ως πολιτιστικές κοινότητες. 

  

   Από αυτές τις γνώσεις του βιολογικού ανθρωπισμού απορρέει ο στόχος του 

εθνικοσοσιαλισμού να δημιουργήσει μια Νέα Τάξη στην οποία κάθε πολιτιστική 

δραστηριότητα θα εκπληρώνει τον βιολογικό της σκοπό, δηλαδή να επιτρέπει και 

να προωθεί την επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξη (διατήρηση και ανάπτυξη 

των ειδών) των αντίστοιχων φυσικών κοινοτήτων και, κατά συνέπεια, του 

ανθρώπινου είδους στο σύνολό του.  

   Αυτό οδηγεί στη συνέχεια σε απαιτήσεις για κάθε άτομο, μια βιολογική επιταγή:  

   Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε οι πράξεις σας να μην θέτουν σε κίνδυνο αλλά 

να προάγουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους στο οποίο μοιραία 

ανήκετε από τη γέννησή σας!  

   Από αυτή τη βιολογική επιταγή αναπτύσσεται η ηθική του αξιακού ιδεαλισμού, 

ο εθνικοσοσιαλισμός ως στάση ζωής. Αυτή η ηθική βασίζεται οργανικά στα 

επιστημονικά ευρήματα του βιολογικού ανθρωπισμού. Μαζί διαμορφώνουν την 

εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία και άποψη για τη ζωή. 

 

13 - ΕΔΑΦΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ 

  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται στην ηθική θεμελίωση της εργασίας και 

στοχεύει στη δημιουργία μιας σοσιαλιστικής λαϊκής κοινότητας (βλ. Εργατισμός, 
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Ηθική, Σοσιαλισμός). 

   Η αγροτιά, επίσης, θα πρέπει να ενδυναμωθεί και να αναπτύξει τη θέληση να 

αναλάβει και να εκπληρώσει τη φυσική θέση και τα καθήκοντα του αγρότη στην 

εθνική κοινότητα. Αυτός ο στόχος εξυπηρετείται από τα αιτήματα αγροτικής 

πολιτικής του σημείου 17 του κομματικού προγράμματος του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Το σημείο αυτό του 

προγράμματος αποσαφηνίζει επίσης το πρόβλημα της ατομικής ιδιοκτησίας της 

γης γενικά. 

   Η γη πρέπει τελικά να είναι ιδιοκτησία ολόκληρης της Volksgemeinschaft και 

δεν πρέπει ποτέ να εξυπηρετεί τον άκοπο και αβίαστο πλουτισμό μεμονωμένων 

ατόμων. Για να αποφευχθεί αυτό, το NSDAP απαιτεί τη δημιουργία νομικών 

προϋποθέσεων για απαλλοτρίωση χωρίς πληρωμή, με τη βοήθεια των οποίων η 

λαϊκή κοινότητα θα ανακτήσει το δικό της ζωτικό χώρο και τη δική της τροφική 

και βιοτική βάση. Αυτή η απαλλοτρίωση θα αφορά κατά κανόνα όλους εκείνους 

που, χωρίς να εργάζονται οι ίδιοι, πάνω και για τη γη, αποκτούν εισόδημα από τη 

γη. Ηθικά δικαιολογημένη στη σοσιαλιστική λαϊκή κοινότητα είναι μόνο η 

ατομική ιδιοκτησία της ιδιοκτησίας και της γης για εκείνους που εξασφαλίζουν τη 

διατροφή του λαού με τη δική τους σκληρή δουλειά - ακριβώς τους αγρότες.  

   Η ιδιοκτησία της αγροτικής γης διατηρείται και όχι μόνο γίνεται αποδεκτή από 

την εθνική κοινότητα, αλλά και επιβεβαιώνεται και προωθείται ολόψυχα. Μπορεί 

επίσης να κληρονομηθεί, προκειμένου να συνδεθεί πιο σταθερά η αγροτιά με το 

Scholle και να διατηρηθεί ο αγροτικός τρόπος ζωής.  

   Η εγγύηση και η προώθηση μιας υγιούς αγροτιάς προϋποθέτει, ωστόσο, μια 

ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της γης προσαρμοσμένη στις εθνικές ανάγκες. Αυτή 

αφορά όλους εκείνους των οποίων οι εκτάσεις γης είναι πολύ μεγάλες για να τις 

καλλιεργήσουν με τις δικές τους προσπάθειες, γεγονός που οδηγεί στην 

κατάχρηση τμημάτων αυτών των εκμεταλλεύσεων με την εκμίσθωσή τους με 

σκοπό την απόκτηση ενός εισοδήματος χωρίς κόπο και προσπάθεια. Και 

επηρεάζει εκείνους που δεν ζουν και δεν εργάζονται καθόλου οι ίδιοι στη γη. Η γη 

αυτή απαλλοτριώνεται και διανέμεται σε νέους αγρότες που είναι πρόθυμοι να 

εργαστούν και σε εκείνους των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν επαρκούν 

για τη διαβίωσή τους. 

   Συνοπτικά, το πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής του NSDAP είναι: δημιουργία 

μιας υγιούς αγροτιάς μέσω γενναιόδωρης μεταρρύθμισης της γης, καταστολή της 

εργασίας και του αβίαστου εισοδήματος επίσης στη γη και μέσω της ιδιοκτησίας 

της γης, διατήρηση και προώθηση της αγροτικής ατομικής ιδιοκτησίας της γης 

σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες.  

   Οι εθνικές ανάγκες περιλαμβάνουν επίσης τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 

αυτάρκειας της  
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εθνικής κοινότητας (βλ. αυτονομία). 
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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". 

  

  

12. 

  

   Η δημοσιογράφος είχε πολύ σέξι φωνή. Όταν τελικά τη γνώρισα, με χαρά είδα 

ότι και το υπόλοιπο σώμα της δεν ήταν κακό. 

   Είχε φέρει μαζί της έναν φωτογράφο. Είχαν νοικιάσει ένα ξεχωριστό δωμάτιο 

στο ξενοδοχείο, επειδή ήθελαν να έχουν ένα ωραίο "ναζιστικό" φόντο για τη 

φωτογράφιση. Μετά τη συνέντευξη, οι τρεις μας πήγαμε στο δωμάτιο 

"φωτογράφισης". 

   Όταν ανοίξαμε την πόρτα, βρήκαμε πολλά κρεβάτια στριμωγμένα στη μέση του 

δωματίου. 

   Γύρισα προς το μέρος της και τη ρώτησα με ίσιο πρόσωπο: "Τι είδους 

φωτογραφίες θα βγάλουμε εδώ;" 

   ...Πολλά χρόνια αργότερα, μια Γαλλίδα φωτορεπόρτερ νοίκιασε μια αίθουσα για 

μια "φωτογράφηση" μαζί μου. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου τη ρώτησε μάλιστα 

"τι είδους φωτογραφίες" αφορούσαν, εξηγώντας της ότι ένας προηγούμενος 

πελάτης είχε χρησιμοποιήσει την αίθουσα για να τραβήξει "άτακτες 

φωτογραφίες". 
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