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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
 

14 - ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΏΝ 
  

   Λόγω της μεγάλης αδυναμίας του εθνικοσοσιαλισμού της νέας γενιάς, σε 

σύγκριση με τον ιστορικό εθνικοσοσιαλισμό του Εθνικοσοσιαλιστικού 

Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, η τακτική της πολιτικής εργασίας των 

εθνικοσοσιαλιστών στη Γερμανία σήμερα πρέπει να ακολουθήσει όλους τους 

δρόμους για να προσεγγίσει τις μάζες και να αποκτήσει επιρροή πάνω τους.  

   Για το λόγο αυτό, οι μετωπικές οργανώσεις του Νέου Μετώπου αναπτύσσουν 

μια καλά μελετημένη πολιτική συμμαχιών. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, το Νέο 

Μέτωπο, παρά την όποια τακτική ευλυγισία, εμμένει στις δύο αρχές της 

εθνικοσοσιαλιστικής κομματικής εργασίας που καθιέρωσε ο ηγέτης Αδόλφος 

Χίτλερ το 1934/45 JdF στο τότε Συνέδριο του Κόμματος του Ράιχ: 

  

 Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα υποτίθεται ότι είναι ένα πραγματικό κόμμα 

Weltanschauung. 

 

 Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα επιδιώκει την απόλυτη και απεριόριστη 

εξουσία στο κράτος. 

  

   Δεν υπάρχει συμβιβασμός για τους εθνικοσοσιαλιστές σε καμία από τις δύο 

αρχές. Η συμμαχική πολιτική του Νέου Μετώπου περιλαμβάνει, πάντα και υπό 

όλες τις συνθήκες, τρία διαδοχικά βήματα: 

  

1. Αναγνώριση: Οι εθνικοσοσιαλιστές πρέπει πάντα να βρίσκονται εκεί όπου 

ο λαός είναι δυσαρεστημένος για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να προωθούν 
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εκεί τη διάθεση για εξέγερση και τελικά για επανάσταση, και για το σκοπό 

αυτό εντάσσονται σε μαζικές οργανώσεις ή καλούν οι ίδιοι κάποιες να 

δημιουργηθούν. Κατά κανόνα, αυτές δεν θα μπορέσουν να είναι 

εθνικοσοσιαλιστικές, αρκεί για τα στελέχη του Νέου Μετώπου να 

εκφράζουν και να ενισχύουν τη δυσαρέσκεια. Απλώς δεν πρέπει να 

έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τους ιδεολογικούς στόχους και πρέπει 

να είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν τους εθνικοσοσιαλιστές ως συμμάχους 

και συναγωνιστές. Σε αντάλλαγμα, το Νέο Μέτωπο μπορεί να κάνει 

σημαντικές εξωτερικές παραχωρήσεις, διότι η ναζιστική απαγόρευση θα 

γίνει τόσο πιο εύθραυστη όσο περισσότεροι Volksgenossen και ομάδες 

αναγνωρίζουν τον εθνικοσοσιαλισμό της νέας γενιάς ως πολιτική δύναμη 

και συμμαχικό εταίρο. 

2.  υπεροχή: Το Νέο Μέτωπο δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει στην 

αναγνώριση που έχει επιτύχει ως πολιτικός σύμμαχος. Μόλις αυτό 

εξασφαλιστεί, τα εκπαιδευμένα στελέχη του πρέπει να προσπαθήσουν να 

κερδίσουν την πολιτική υπεροχή μέσα στις μαζικές οργανώσεις. Αυτό θα 

γίνει με ακούραστη και υποδειγματική αφοσίωση ως ακτιβιστές, η οποία θα 

κερδίσει επίσης το θαυμασμό και την έγκριση των μη Εθνικοσοσιαλιστών 

και για την οποία τα στελέχη των Εθνικοσοσιαλιστών είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλα λόγω του ήθους του πολιτικού στρατιώτη. Επιπλέον, η υπεροχή 

πρέπει να κερδηθεί με την κατάληψη των πιο σημαντικών - αν και όχι 

πάντα των ορατών - λειτουργικών θέσεων, οι οποίες θα εξασφαλίσουν 

επιρροή στους καταλόγους μελών, στη δημοσιότητα και στα οικονομικά. 

3. control: Μόλις εξασφαλιστεί η κυριαρχία, τα εθνικοσοσιαλιστικά στελέχη 

αναλαμβάνουν τον απόλυτο έλεγχο των μαζικών οργανώσεων, οι οποίες 

έτσι γίνονται επίσημα υποδιαιρέσεις του Νέου Μετώπου και του 

μελλοντικού NSDAP, αναγνωρίζοντας ανοιχτά και προωθώντας ενεργά τη 

διεκδίκηση της πολιτικής ηγεσίας. 

  

   Αυτή η πολιτική συμμαχίας είναι δυνατή μόνο αν τα στελέχη χαρακτηρίζονται 

από απόλυτη πειθαρχία και εκτελούν κάθε τακτική ταλάντευση, ακόμη και αν δεν 

την καταλαβαίνουν και δεν μπορεί να τους εξηγηθεί ανοιχτά στην αρχή, και 

παραμένουν πάντα αξιόπιστα εργαλεία της ηγεσίας (βλ. Führerprinzip). 

  

15 - ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ 
  

   Η επανάσταση του Διαφωτισμού αντικατέστησε τον ηγετικό ρόλο της 

αριστοκρατίας και του κλήρου με την κυριαρχία της αστικής τάξης. Κατά 

συνέπεια, ο πολίτης έγινε το πρότυπο του δυτικού τύπου δημοκρατίας και ο 
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κυρίαρχος τύπος ανθρώπου στην κοινωνική και οικονομική μορφή του 

φιλελεύθερου καπιταλισμού, τα οποία προέκυψαν από το πνεύμα του 

Διαφωτισμού. 

   Αλλά αν οι τελευταίοι είχαν κατανοήσει την έννοια του πολίτη ως την ιδανική 

εικόνα ενός ελεύθερου, αυτο-υπεύθυνου και υπεύθυνου ατόμου, η 

πραγματικότητα απέδειξε πολύ γρήγορα ότι ένας τέτοιος ατομικισμός θα 

μπορούσε να οδηγήσει μόνο σε ωμό υλισμό και ότι ο πολίτης είναι στην 

πραγματικότητα μόνο το άτομο που θέλει να κερδίζει αντί να υπηρετεί- που βάζει 

την ευημερία του πάνω από την ευημερία της κοινότητας και θέλει να βλέπει τον 

εαυτό του ως το κέντρο του κόσμου. Η άνεσή του, η στενόμυαλη ηθική του, το 

βιοτικό του επίπεδο, θα είναι το μέτρο της ζωής και το κέντρο των προσπαθειών 

του κράτους. Η βούληση του πολίτη εξαντλείται σε αυτό. Από αυτό το πνεύμα 

προέκυψε ο σημερινός υλιστικός μείον κόσμος. 

   Επομένως, ο εθνικοσοσιαλισμός αντιλαμβάνεται την αστική τάξη ως την 

ανθρώπινη εικόνα του υλισμού, την οποία ξεπερνά μέσω της ηθικής της εργατικής 

τάξης. 

  

"Ο κόσμος του πολίτη δίνει τη θέση του στον κόσμο του εργάτη". 

  

   Αυτή είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την υπέρβαση της παρακμής μέσω 

της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης. 

   Αν η αστική τάξη στη Γερμανία είχε ήδη ξεπεράσει τη χρησιμότητά της 

ιστορικά μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε απωθηθεί με την κατάληψη της 

εξουσίας από το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, αν και 

δυστυχώς δεν ξεπεράστηκε πλήρως, επανήλθε στην εξουσία μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο από τις δυτικές νικήτριες δυνάμεις στην ΟΔΓ και έκτοτε 

κυριαρχεί στην κοινωνική και δημόσια ζωή και στον χαρακτήρα του γερμανικού 

λαού.  

   Η γερμανική αστική τάξη, η οποία από το 1945/56 JdF έχει επιπλέον 

συμμαχήσει με τον αμερικανισμό, έγινε έτσι τελικά η πληγή του γερμανικού 

εθνικού σώματος, η ανάκαμψη του οποίου είναι δυνατή μόνο με την πλήρη 

υπέρβασή του.  

Αυτό συμβαίνει πολιτικά με την κατάληψη της εξουσίας από το 

εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και πολιτιστικά με τον αγώνα της πολιτιστικής 

επανάστασης völkisch. 

 

16 - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ 
  

   Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται 
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στην πραγματικότητα της ζωής που καθορίζεται από τους φυσικούς νόμους. Γι' 

αυτόν, επομένως, ο άνθρωπος και η φυλή βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σκέψης, 

συναισθήματος και δράσης. Όλες ανεξαιρέτως οι εκφράσεις και οι εκδηλώσεις της 

ανθρώπινης ζωής είναι αποτέλεσμα της βιολογικής φύσης του ανθρώπου και 

συνεπώς της φυλετικής και εθνικής του υπαγωγής και έχουν νόημα και αξία μόνο 

αν εξυπηρετούν τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους!  

   Το ζήτημα της θρησκείας πρέπει επίσης να αξιολογηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Η 

εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία περιέχει την ηθική του αξιακού ιδεαλισμού, 

αλλά είναι ανεκτική ως προς τη θρησκεία. Δεν ζητά θρησκευτικά μηνύματα και 

μορφές, αλλά αφήνει σε κάθε εθνικό την ελευθερία της θρησκευτικής ομολογίας. 

Ο μόνος περιορισμός είναι ο στόχος της διατήρησης και της ανάπτυξης του 

είδους, ο οποίος συνδέει όλους και όλα, και επομένως δεν μπορεί να γίνει δεκτή 

καμία θρησκευτική κοινότητα που έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον στόχο. Κατά 

συνέπεια, ο εθνικοσοσιαλισμός διακρίνει επίσης έναν θετικό χριστιανισμό από 

έναν αρνητικό. 

   Ο χριστιανισμός επέφερε την πρώτη πραγματική επανάσταση στην Ευρώπη 

κατά τους ιστορικούς χρόνους και οδήγησε σε πλήρη ανατίμηση όλων των αξιών 

των, σε μεγάλο βαθμό ακόμη τότε, παραδοσιακών τάξεων του αρχαίου κόσμου 

(βλ. παράδοση). Η αρνητική πτυχή ήταν ότι η σκέψη και το συναίσθημα του 

Ιουδαϊσμού, με όλο τον δογματισμό και τον φανατισμό του, βρήκαν τον δρόμο 

τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτός ο αρνητικός, ιουδαϊσμένος χριστιανισμός 

είχε ολέθριες συνέπειες, έγινε κύριος παράγοντας της ευρωπαϊκής παρακμής, 

όπως απέδειξε ιδιαίτερα ο Νίτσε, και απείλησε έτσι τη διατήρηση του είδους και 

την ανάπτυξη του είδους του Άριου ανθρώπου (βλ. Άριος).  

   Ωστόσο, υπάρχει και ένας θετικός, μη επικριτικός χριστιανισμός, ο οποίος έχει 

προσαρμοστεί στο συναίσθημα και τις αξίες του Άριου ανθρώπου, περιέχει στη 

σκέψη του για την "αγάπη προς τον πλησίον" (Volksgenossen) μια θρησκευτική 

αιτιολόγηση της Volksgemeinschaft και του völkisch σοσιαλισμού και έχει έτσι 

θετική επίδραση στη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους. Η εντολή της 

αγάπης του θετικού χριστιανισμού, κατανοητή σύμφωνα με το είδος και τη φύση, 

αντιστοιχεί στην αυτοκατανόηση του εθνικοσοσιαλισμού ως δεσμός αγάπης και 

αλληλοκατανόησης μεταξύ των Volksgenossen. 

   Η Γερμανία είναι χριστιανική από την αρχή της ιστορίας της. Αυτό δεν μπορεί 

να αλλάξει από ένα πολιτικό κίνημα - σαν να ήταν με το έτσι θέλω - χωρίς μια νέα 

και επικίνδυνη διάσπαση στη σκέψη και το συναίσθημα των συντρόφων του λαού. 

Το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα αφήνει σκόπιμα ανοιχτό το 

ερώτημα αν ο γερμανικός λαός χρειάζεται επίσης μια völkisch-θρησκευτική, μη 

χριστιανική μεταρρύθμιση. Αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι το 

καθήκον ενός πολιτικού κόμματος, στο οποίο, ανεξάρτητα από θρησκευτικές 
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ομολογίες, μπορούν και πρέπει να δεσμευτούν όλα τα μέλη του λαού, τα οποία 

αισθάνονται τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους ως ύψιστη αξία.  

   Ως εκ τούτου, στο σημείο 24 του κομματικού του προγράμματος, το NSDAP 

απαιτεί την ελευθερία όλων των θρησκευτικών ομολογιών, αρκεί να μην 

στρέφονται κατά του λαού και του κράτους των Γερμανών, καταπολεμά το 

εβραϊκό-υλιστικό ανιστόρητο πνεύμα του σημερινού μείον κόσμου, και ως 

οργάνωση πρεσβεύει έναν θετικό Χριστιανισμό, του οποίου η εντολή της αγάπης 

αντιστοιχεί στην αποφασιστική ηθική εντολή του Εθνικοσοσιαλισμού και 

συνεπώς στο θεμέλιο της επερχόμενης Νέας Τάξης, όπως αυτή τίθεται ως 

ακρογωνιαίος λίθος στο κομματικό πρόγραμμα του NSDAP: 

  

ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 

ΣΥΜΦΈΡΟΝ! 
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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". 
  
  

13. 
  
   Το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν είναι μια αρκετά "ναζιστική" επαρχία. Ακόμα και με την 
αστυνομία να με παρακολουθεί, περνούσα περιστασιακά από δημόσιες 
συναντήσεις νόμιμων, εθνικιστικών ομάδων στις οποίες συχνάζουν άνθρωποι του 
τύπου μας. Φυσικά, ένας σύντροφος πήγαινε πρώτος για να ελέγξει τα πράγματα 
και εγώ δεν έμενα για πολύ. 
   Μια μέρα πέρασα από το χριστουγεννιάτικο πάρτι του NPD στην επαρχία, στο 
οποίο συμμετείχαν μερικές εκατοντάδες άτομα.  
   Ο "σωματοφύλακάς" μου είχε ύψος 1,80 μ., ζύγιζε 240 κιλά και είχε την 
έκφραση του προσώπου του "Μπορώ να τους σκοτώσω τώρα, αφεντικό;".  
Αποφάσισε να βγει μπροστά από την αίθουσα για ένα τσιγάρο, όπου σύντομα 
είδε έναν άλλο σύντροφο που μόλις έφτανε. (Ο τελευταίος σύντροφος, 
παρεμπιπτόντως, είχε ονομάσει τον γιο του "Αδόλφο"). 
   "Γεια σας, τι γίνεται", χαιρέτησε ο σωματοφύλακάς μου τον νεοεισερχόμενο.  
   "Η αστυνομία ήταν στο σπίτι μου. Έψαχναν τον Gerhard." 
   "Βρήκαν τίποτα;" 
   "Όχι, τους είπα ότι δεν ήξερα πού βρισκόταν. Παρεμπιπτόντως, εσύ ξέρεις πού 
είναι;" 
   "Ναι, είναι μέσα και πίνει καφέ". 
   Ένα έκπληκτο βλέμμα εμφανίστηκε στο πρόσωπό του. Ένα αστείο; Αλλά όχι, 
μπήκε στην αίθουσα, με βρήκε και μου είπε τι είχε συμβεί γελώντας. 
   Λίγο αργότερα, ένας άντρας πλησίασε στην καρέκλα μου και με ρώτησε: "Δεν 
είσαι ο Gerhard Lauck;". 
   Αναφερόμενος σε ένα ελαφρώς ανακριβές -ή τουλάχιστον πρόωρο- άρθρο 
εφημερίδας, απάντησα: "Όχι, διάβασα στην εφημερίδα ότι απελάθηκε". 
   ...Στην πραγματικότητα, απέφυγα την αστυνομία για έναν ακόμη μήνα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οργάνωσα το λαθρεμπόριο προπαγανδιστικού υλικού στη 
Γερμανία. Τότε αποφάσισα να φύγω με πάταγο: Ανακοίνωσα ότι επρόκειτο να 
πραγματοποιήσω ομιλία με τίτλο "Γιατί δεν αναγνωρίζω την εντολή απέλασής 
μου!". Η αστυνομία δεν περίμενε ότι θα εμφανιζόμουν πραγματικά, οπότε έστειλε 
μόνο μερικούς άνδρες στην αίθουσα εκδηλώσεων. Όμως εμφανίστηκα. Για την 
ακρίβεια, είχα περισσότερους άνδρες από αυτούς - μεγαλύτερα παιδιά. Ο 
μεγαλύτερος άντρας μου ξεπερνούσε τον μεγαλύτερο άντρα τους, ο οποίος 
φαινόταν σαφώς φοβισμένος. Ο δικός μου τον κοίταξε με το βλέμμα "μπορώ να 
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τον σκοτώσω τώρα, αφεντικό". Δεν με συνέλαβαν- μου ζήτησαν να έρθω μαζί 
τους. 
   Στο αστυνομικό τμήμα παρουσίασα το αεροπορικό μου εισιτήριο και εξήγησα 
ότι έπρεπε να προλάβω το τρένο σε τριάντα λεπτά για να προλάβω την πτήση 
μου. Είχα αστυνομική συνοδεία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του 
Αμβούργου... αλλά ήμουν μόνος μου από το Αμβούργο μέχρι το αεροδρόμιο του 
Λουξεμβούργου! Όταν οι κομμουνιστές το έμαθαν αυτό, δημοσίευσαν ένα άρθρο 
στο οποίο ισχυρίζονταν ότι η "φασιστική γερμανική αστυνομία" μου επέτρεψε να 
δραπετεύσω, ο "κακός ναζί", και μάλιστα προειδοποίησαν ότι εξακολουθούσα να 
περιφέρομαι στη Γερμανία! Διαβάζοντας αυτό το άρθρο πολλές εβδομάδες 
αργότερα στο Λίνκολν, γέλασα για άλλη μια φορά εις βάρος του εχθρού.  
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